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Prefacio

A Biologia humana de 1940 está bem longe da Anatomia de 1880, que
~ .. principiava assim: "O corpo humano compõe-se de cabeça, tronco

e mernbros"; tão pouco é a Biologia de 1900, segundo a qual: "A célula
é uma porção de protoplasma com um núcleo no centro . .. " e é bem
diversa d s antigos livros de higiene C01n suas tabelas sobre calorias e
teor em proteina. Bem longe de tudo isso, as idéias atuais colocam o ser
humano no centro do mundo, de um ntundo novo, nunca dantes suspeitado,
de um' mundo revelado' pelas descobertqs do últÍ1no decénio, cujo conheci
mento iniciou uma época nova no estudo da humanidade e nas condições
da vida humana.

Eis um exemplo dessa nova 1naneira de considerar o ser humano:
um astrónomo, ao pé. de seu telescópio, dita ao telegrafista: "protuberâncias
no equador solar" e essas palavras, recebidas em todos os hospitais do
mundo, fazem adiar, por ser chegada a "estação das e1nbol-ías", todas
as operações que não' forem urgentes.

Num pequeno aparelho está suspenso U1n coração, que pulsa. E
pulsa desde a véspera, a antevéspera, desde 14 dias atraz· "Estamos
em 10 de Julho", diz o hómem de avental branco, "mas mesrao em 10 de
Setembro próximo éle ainda baterá. Pode viver anos, pois este balão
fornece:lhe sal, este' tuba hormônios e áquele pequeno cilindro oxigénio"
e no entanto se trata do coração de um cadáver! -

Agora é um pesquizador que usa ú1n 1nicroscópio eletrônico: por
uma fenda éle olha no intericr de um tubo rodeado de espirais refrigera-

. doras; aqui o vôo· velocíssúno dos elétrons é interro1npido por campos'
magnéticos da. mesma maneira que a trajetória dos raios luminosos o é
pelas lentes óticas. Assim é possível ac01npanhar, a um aumento de
30.000 vezes, a passagem dos elétrons atravez do tecido nervoso e veri
ficar que, no órgão séde do f;spírito humano, as moléculas estão dispostas
em cadeias que se enrolam como espirais ern torno das hastes formadas
pelas fibras nervosas. Agora U1na outra cena: debruçado sobre um
microscópio comum, um experimentador trabalha com um aparelho tão
delícado que é preciso usar lupas (lente de aumento) para enxergar as
tesouras e pinças nele existentes.' Qut:. estará fazendo? Amputando a
cabeças a bacilos do tétano, organismos tão pequenos que 6.000 bilhões
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Fig. I - O microscópio eletrônico, que pern1ite un1 aumento de
3°·000 vezes e com o qual se podem ver nitidamente os menores
germes mórbidos, COlno o yírus da variola (no círculo superior).

XII

deles pesam U11~a granl,a! "Isso .não é nada. Este vidro conten1, vírus".
Vírus? "Si1n, um bacilo que vive dentro dos bacilos e neles nada como
pulgas aquáticas num aquárío". ,

Sobre utn quadro esverdeado vê-se U1n coração a pulsar e um altC/
falante reproduz U1n "twostep" científico: lub-dub, lub-dub, lub-dub . ..
são as batidas do coração de um doente que vive numa cabana rural
a 180 quilómetros de distância e precisa de um exan~e midico. E a
televisão a serviço da hun~anidade.

Sobre uma mesa de vidro um pedacinho de 1nataborrão é fotografado,
ampliado e 1nedido. 00062.39.4-5.074. Hieroglifos? Umá hora
depois a polícia telefona: 'C a fórn~ula pertence ao ladrão de bancos X,
que não pode ser o autor do assalto pois vive na Argentina". "Mesmo
que fosse no fi1n do mundo, só· êle pode ser o culpado. A'posto a minha·
cabeça quanto a ísso . .. " Ben~ pode apostar a sua cabeça pois uma
fórmula dactíloscópica não n'lente. Entre dois n1il 17~ilhões de hórnens,
não ha dois C01n as mes?/,l,as ín1pressões digitais.
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Fig. 2 - O pesquisador moderno
com seu micromanipulador, que é
a mais delicadâ máquina de traba
lho manual, com que é possível, a
um aumento de 1.000 vezes, fazer
operações nas células (circulo na

parte ínfero-direira).

Mãos de crianças repousam sobre uma l'nesa. Será para ver si" as
unhas estão límpas? Não, é para o exa1ne das veí-as das unhas. «Esta
.criança é bem desenvolvida. Esta outra, está atrazada: para beíra-mar

,·com ela. Com isso, iodo) ferro e banhos de sol e em dois anos tudo estará
bem·, A terceírá criança precisa ser internada por U1n defeito psíquico
íncurável". "Não pode. enganar-se;." "Eu sÍ1n 'Inas não as veías un
gueais. , . )'

20.000 moscas num quarto. Mas e111 lugar de voar livremente, eí
las presas em pequenas gaiolas, cada urna com 'um número: são pais,
filhos, netos) bisnetos I tios e tias I prímos e primas, cunhados e cunhadas.
Não se trata qe extra.v.agâncias de unI. 1naníaco. Longe disso: essas
moscas serven~ para o estudo da hereditariedade. Graças a elas se esta
beleceram os primeiros 1napas do ca~áter. Dia chegará ern que a humani-
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dade erguerá a essas moscas UrYL ntonumento como o da lagarta que
livrou a Austrália da "praga dos cactos". Num modelo de carro

acende111--se' lâmpadas vermelhas e ver
des. AquL determina-se a presença de
espírito. O examinando candidatou-se
a "rnotorista de U111-a empreza de o111-ní
bus 1nas não obterá o lugar pois, no
exame, só obteve 68 pontos ern lugar dos
100 necessários. Seus influxos nervo
sos são lentos dernais, inadequados ao
tráfego intenso das grandes' cidades.

JYo peitoril de U11~a janela eis uma
p011~ba, cont a cabeçd; caida, imóvel
.como si fosse de barro. Que falta a ela?
Apenas U111- nülionésimo de grama de
vítan'LÍna. U1yt cristal do tantanho de
U111- grão de poeira é la11çado em um
litro de agua e dessa solução homeo...
pática algu1nas gotas sao ·çtdministra
das à p011~ba. I De tard~ já está ela a
voar no ceu azul. Do mesmo modo
fora11~ curadas centenas de milhares de
pessoas, hospíta.is inteiros foram fecha
dos no Oriente e seus jardins transfor
1nados em praças públicas"

Fig. 3 - E7Jl cinza: Aparelho para a obtenção de nücrofíl~es. En1- baixo: três
imagens da vida do sangue. Às 3 horas e 50 111inutos bacilos do carbúnculo pe
nc~raran1 no sangue, onde se ,reen1 COlno bastonetes vítreos entre os glóbulos sar'l
guüleos escuros, no meio da inlageITI; 4,3 horas: unl fagocito atacou os bacilos;

. 4~2 3 horas: os fagocitos, depois de en'~ülver os bacilos~ começam a digerí-los.



Está vendo esta rata? Está ama1nentando um ratínho. Si iss ) não
parece nada de mais; exantine-a bem: "ela" é na realídade um macho.
E nem 1nesmo o pai. Foi um macho qualquer que transformamos em ama.
Seus seios contênt leite. E ele ama o pimpolho: amor 1naterno obtido
a custa de e1npolçLs de horntônio. Verdadeira feitiçaría da ciência nto
derna . ..

Agora uma nova página: ·ellt pleno calor do verão, U1n homel1t
estaca, seus dentes ra.ngem e tremendo frio atravessa-lhe o corpo. "Terá'
ele um calafrio?" Nada disso. Seu corpo é são, apenas o psicologo
sugeríu-lhe que estava num banco de gelo nas costas da Groenlândia
e dai a razão de tiritar de frio. '"' Mas estamos a 32 graus à sombra . .. "
A ciência não conhece a palavra "mas")' ·a ciênçia de hoje é o inverosí11tíl
transformado em realidade.

Ataques de apoplexia sobre a terra só' porque a 150 milhões de
quilómetros de distância deram-se explosões no sol, corações de cadáveres
que pulsant, bacilos dentro do corpo de outros bacilos, prognósticos de
vida feitos pelo estudo das veias do leito das unhas, crintinosos desco...
bertos por causa de impressões digitais, machos que dão de mct1nar,
impressões da GroeJjlândia em pleno sol de verão - tudo isso é a antro
pologia de 1940. E o ser hU1nano colocado no centro do mundo - não
o hómem morto da velha anatomia, não o esqueleto 'mas o ser vivo, o
hómetn que pensa e age, o hómem em seu lugar de trabalho à ntesa de -'
sua casa, o hómem ent seu automóvel, o esportista em seus treinos, onde
vive tal como é, em seus sofrimentos e ações, com todos os seus cuidados
e dúvidas, desejos e ambições, ent suas perfeições e deficiências - isso
é que é a moderna ciência do hómem! Ciência não só tão excita:ate. e
atraente como os melhores fílms mas ainda do ,1nais alto valor prático,
pois é a ciência da vida de hoje, cujo conhecimento permite ao iniciado
·organizar a sua existência segundo os preceitos da ciência rnoderna,
aumentar a sua capacidade profissional, conservar sua saude, vencer
as enfermidades, prolongar a existência e, durante a juventude, partí:-
cípar,' por mais tempo e 1nais vivamente que seu ancestrais, das alegrias
da vida e dos progressos dos te1npos atuais.
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Fig. I - Espirais de estrêlas
(sistema da Via Látea).

(Na seta) Este é o babitat
do homem no universo.

CAPíTULO

A pOSlçao do homem na natureza

Estrelas seln conta nl0VelTI-Se elTI espaços sern. fítn. Cada uma
delas é um solluluínoso. A distâncía desses saís é íncrívelmente grande.
Ela se lnede pelo camínho que a luz - cuja velocidade é de 300.000
quílólnetros por segundo - é capaz de percorrer em anos ou mílêníos.
A dístríbuição dos soís no espaço é tão espalhada que a luz gasta decênios
para ír de uma estrela à vízínha. Suponha-se um aeroplano a sobre
voar o Atlântico. De três en1. três hor"as o piloto deíxa uma 'ervílha
cair no mar. Análogas são as proporções de tamanho dos soís com
o espaço sideral e de dístâncía recíproca entre eles., E "a-pesar-dessas
enormes distâncías ha, no universo, luílhões, bilhões e milhares de
bilhões de saís. .. Pudesse o hómen1. sentir taís fatos e êle se julgaría
perdido para sempre na nossa pequena Terra, no vasío dos espaços
sidéreos. Mas ele é íncapaz de os sentir. Como a maíoría dos fenómenos
da Natureza, as dimensões do mundo são "sobrehumanas" .. Os saís
mOVelTI-Se no espaço a uma velocídade médía de 100 quilómetros por
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segundo. O seu movimento não / SelTI ~entido lnas fornl.a espíraí na.
cada uma das quais ha' algumas centenas .de milhões de saís. Conhe e
mos maís de cem n1.íl dessas "ilhas de tnundas". A espiral de estrela
da fig. 1 está sítuada a distânc;ía de unl. I11.ilhão de anos-luz e pos u
um diâmetro de varias dezenas de 111ilhares de anos-luz.

TambelTI o nosso Sol é uma estrela nUl11.a dessas espirais, .cujo
aneís vemos, a .noíte) sob a forma das estrias da Via Látea e a nossa
Terra é. um corpo infínítanl.ente pequeno em relação a massa do Uni....~

verso e que gira em torno do Sol a Ulna distância e 150.000.000 d
quilómetros.

. Esse é o lugar do hÓnl.e111 no l,l1íverso.

O elétron. O espaço em que se nl.ovem o soís não é vasío fil.as
provavelmente cheio de li na sub tâncía fina chan1ada "éter"; os espaço
sídéreos são, pois, un1. lnar de éter. Como na água do lnar, ha nele
ondas, correntes e ·rodomoinhos.

O rodomoinho é um centro de forçàs en1 que a tnatéria atrae u
repele a sua vizinhança e assím se ll.1antelTI enl tensão. Todos conhecenl
a força de rração e a tensão que os rodomoinhos da água produzem no
batoques dos toneis . Tais - centros de força no éter são ás rodomoi..
nhos do éter ou átornos ·prúnordíais (fig. 2). força de tração com
que os rodomoínhos etéreos a raenl ou repel m -o éter 'chan1a-se:
eletricidade, enquanto esse rodomoinho é chan1ado elétron; a tensã
por ê~e ldroduzida no éter é denomínada magnetísn1.o. Adlní,te-se que
o elétron tenha carga negativa ou positiva conforlne os rodomoinho~

etéreos atraian1. ou repilam o éter. Os roêlomoinhos etéreos carregaria
de elettícídade, ou elérrons, são a unidade fundamental de toda a n1atéri-'
e de todas as forças do Universo. Todos os corpo~ - o sol nO'espaç
o globô terrestre em que vivemos, a casa en1 que nos encontr~n1.OS,

livro que temos na mão, diante dos olhós do físico - tudo isso nada
mais é do que' reuniões de elétrons. Tambetn o corp.o hun11no é,
ponto de vista físico, um sistema, extremanl.ente cOlnplícrtdo, de tue ...

bilhões etéreos, ísto é, elétrons.
Assín1. como os. soís são .incríveltnenre

grandes, tanl.benl. escapa 'à ín1.~gínação a pe
quenez dos elétrons. Unl. fílé~ofo disse certa
vez : Talve~ consígalTlos ctíar Uln n1und
n1as con)preendê-lo nunca. O n1esn10 pode
lnos dizer dos elétrons: Conseguimos desc 
brí.... los, calculá-los, fazê-los inclinar-se à nossa
vontade, fil.aS até aquí foi íi1.l.possível con1.

" " preendê-los. Entre estes ~oí~ pontos .
..._...,. __,._._""'"._'-'~=_---', ..,.~..:.-.~ ..._-"-.•-"="_~~_.'"""'\.'<.; ha um espaço de 1 centímetro. Para en-
Fig. 2 _ O elétron, núcleo chê-lo de elétrons sería preciso colocar lado
fundamental da matéria e lado 100.000.000.000.000.000 000.000.00
. da fôrça do universo. .de elétrons. O cérebro hun1ano s produr



li'ig. 3 - O ~ltolno: &7) o Illai in1ple do átorTIos, ·corn um -elétron:
o átolno de. hidrogênio. b) Unl átotno de tanlanho n1édio: o si
lício. c) LTr11 do lnaiore átOI110S, con1 8 elétrons: o rad fUlTL

e ê do corp humano, só pode pensar hUlnananlente. Êle e Incapaz
de adaptar-se tanto aos anos-luz das estrelas' como aos bílíonésínl.os

e 111ílílnetro das trajetórÍas eletrônicas.
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o átOIno. En1 \ ísca de sua atração tnútua, os elétrons fornlani
í t lnas, à senlelha.nça dos soís no espaço. Taís sístemas de elétrons
halTlam-se á.tonlOS. O át0l11.0, C01110 o sísten1a solar, consta de uma

ande' e ca11.1plexa estrela central, o núcleo atôn1.1co, e dos elétrons que
UZal11 C01110 planetas enl. torno desse sol central. Ha sísternas atôtnicos
11.1 Ul11. elétrol1 com 2, 3, 4, - elétrons-planetas, como os ha até com
O. Cada UlTl desses -sísten1.as possue suas propriedades especíais e é
non1Ínado Ul1l. elen1ento. A natúreza terrestre é formada de perto

e 100 elenlentos.

Na fig. 3 est~ o reproduzídos três sísten1.as atôtuícos en1 seu e5

'uenla: a) o lnais sitnples de todos o átolno de hidrogênio, com Ull1

létron~ b) U1TI át01110 de' talnanho 1 / dio, o sílício, de que são feitos
os vidros de vidraça; c) Ull.1 dos lnaiores, 'o átomo de Radiull1., com

8 elétrons. Este últÍn10 é tão grande que nas condições atualmente
. xístentes na terra não é lnaís estável mas se rotnpe como uma bolha
de sabão excessÍvatnente dístendída. Essa desintegração atômíca é
den011.1inada radioatí ídádc) do nonl do elemento enl que faí des
'·oberta.

6 átal110 COll1porta-~e ,enl relação ao elétron como o sístema solar
e11.1 r laçNo a U111 planeta. Enlbora l11.uitas centenas ou lnesmo milhões

spiraís, .cujo
"tea e a nossa

sa d Uni.. ~

-' . 00.000
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A irradiação. Nos átomos, os clétrbns círculam segundo as
mesmas leis de Kepler a que obedecem os planetas em sua trajetóría em

. torno do Sol. A velocidade de um planeta é tanto maior quanto maís
próximo estiver da estrela central. O planeta mais externo do nossO
sistema solar, Neptuno, leva 164 anos pa-ra dar uma volta' em torno

'\
\

Fig. 4 - O homem en
tre o sol e o átomo.
1028 de átomos enche
riam um homem;. 1028

de homens encheriam o
sol. (Em cima, junto à·
flecha): Eis o· habitat
do homem no sistema

solár.

o LÍ.tOlTIO de carbono,
'\ \ elemento fundamental

\\ do mundo orgânico na
\. terra.
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de vezes n1.aíor que o
elétron, tambem o áto...
mo escapa à ímagina...
ção humana, de sorte
que é escusado tentar
fazer uma idéia do
número e tamanho dos
átomos. Em 1 grama
de gaz hidrogênio -
o gaz com que se en...
chem os balões de brin...
quedo - ha 150.000
quatriliões de átomos.
Como escrever esse nú...
lnero ou mesmo ima...
gíná... lo? Só é digno
de menção um fato muito ~nteressante:

a relação entre o átomo e o corpo hu...
mano é a mesma que entre este último
e o sol. 10"'8 (ísto é o número 1Q seguido
de 28 zeros) de átomos compõem o corpo
humano; 10·~8 de hómens encheriam o
espaço interno do Sol. No Universo a
posíção do hómem é entre o átomo e
as estrelas (fig. 4).
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~ 01, ao passo que a Terra o faz em 1 ano e Mercúrio, o mais próximo
01, sendo 12 vezes mais veloz que Neptuno,' g'1.sta apenas 88 dias

__ completar a volta em torno da estrela central.
A distância entre os elétrons e o núcleo atômico é apenas Ulna fração
m bílionésimo de mílímet.ro; em virtude disso sua velocidade é
.000 a 150.000 quilóm~tros por segundo e em um segundo eles dão

. ões ou bilhões de voltas em torno do seu sol. O átomo é um dínamo
número de r~voluções é de centenas de milhões e, por c~nseguinte,

fantástica força. Fosse possível extrair do átomo essa força edis:"
"amos de gigantescas energias, as maiores que se conhecem. Com
nergía existente no lnicrodínamo que é um átomo de cobre de uma
eda seria possível, a um navio de 50.000 toneladas, dar várias vezes
"alta da Terra. Uma colher de chá de carvão em pó - desde que

_ não fosse queimado mas desintegrado em seus átomos - seria o
tante para aquecer por 24 horas,. em pleno inverno,' todas as casas

e Nova York. A desintegração dos átomos, hoje em dia ainda uma
is endíosa experiência física, poderá ser a fonte de energia -da humani

e do futuro e o .fim das minas de carvão e da luta pelo petróleo.
Atraídos por seus centros de força, os elétrons tendem a saltar das

-~ jetórias eletrônicas mais externas para as internas. Isso liberta energia,
- mo, aliás, acontece toda vez que um corpo se aproxima de seu centro

e força, como se vê, por exemplo, nas quedas· dágua e nas descidas
:,or uma encosta (movimento em ·direção ao centro da terra). A energia
. rtada por ocasião da passágem de um elétron de uma trajetória
_terna pará uma mais 'in~erna se manifesta sob a forma de uma modi

-'cação de tensão eletromagnética do éter na vizinhança do átomo, ;l

ual se propaga, em forma de onelas, com a· velocidade de todo movi
ento do éter (300.000 km por segundo) e é chamada de onda do

" (C ". "ter ou ralO.

o de carbono
to fundame~tal

o orgânico na
terra.

~g-. ,. - O homem en
o sol e o átomo.

- de átomos enche-
um homem;. 1028

o ens encheriam o
. 'Enl cima, junto à

- _:. : Ei o habitat
~ ornem no sistema

alar.

.:
'-.,

Iam segundo as
sua trajetóría en1
aíor quanto maís

. externo do nosso .
volta' em torno

Os Ráios de Roentgen (ráios X). A produção de ráíos' tor
nou...se um importante recurso da técnica e da ciência.. A lâmpada de
íncandescência e o aparelho de rádio são dois aparelhos de ráios criados
pela técnica, enquantÇ> a empola de ráios X se tornou um dos mais'
importantes instrumentos de pesquiza. Na fig. 5 explica-se a origem
e emprego dos ráios Roentgen. Uma corrente elétrica (a) excita de
tal modo, .num fio incandescente chamado catado (b), os átomos, que
os elétrons abandonam o sistema atômico e dele se. afastam sob a forma
de uma corrente de elétrons' ou (' ráios catódicos" .(c) . ESsa núvem de
elétrons é dirigida contra uma placa .(d), onde o súbito impacto dos
elétrons a alta velocidade produz ondulações eletromagnéticas, chamadas
ráios X ou ráios Roentgen (do nome do seu descobridor, o físico Roent...
gen). A frequência d~ssas oscilações não pode ser siquer figurada pela
imaginação humana: 300 milhões de trílhões por segundo. A sua velo
cídad~ de propagação é a de todo movimento do éter: 300.000 km
por segundo. Sendo elas vários milhares de vezes mais curtas que as
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Fig. 5 - A forn1aç·ão dos raios X
e primeira vista d'olhos sobre o

corpo humano.

ondas lunlínosas, podem atravessar as partes luoles do corpo hUluano,
só não conseguíndo propagar...se pelas porções densas, como ossos,
coração, "fígado. Por isso, fazendo os ráíos Rgentgen atravessar o corpo
humano, forma...se, nUlna chapa fotográfica colocada por detraz do
corpo, uma imágem das sOlnbras das partes densas do corpo, que não
foram atravessadas pelos ráios: é a imágem radiográfica (fig. 5).

Graças aos ráios Roent...
ge:n é possível, seln abrir o
corpo, perceber os ossos, a
fornla dó coração, moedas
engulídas, agulhas, balas de
arma de fogo, cálculos (pe..
dras) , calcificações, etc. As
cavidades do corpo - estô...
mago, intestino, bexiga urí....

. nária, bassínete renal, etc.
- podem ser tornadas visí...
veís quando cheías de um
líquido opaco ou quando
nelas se íntroduz uma sonda
metálica. As artérias podem



Ondas ultracurta
1-10 m Ráíos cósmícos un1. trílíonésímos de ml-

límetro
Ráios gania 'um décímo-bílíonésín1.á

Ondas curtas de mílíme:tro
10-100 m Ráios Roentgen U1TI décímo-mílíonésímo

de mílímetro

Rá.ios lumínosos Uln décímo-n1.ílésímo de
Ondas de radio ele- milímetro

fonia
0,1-1 km Raios calor~fícos um décímo-centésímo de

mílímetro.

9

Os ráios CÓSITlÍCOS. Os ráíos Roent
gen - que prínl.eíro cítámos como uln
exemplo facilmente compreensível da ori ....
gem e significado dos ráios para o estudo
do hómem - sã.o apenas uma espécíe de
irradíações

1
dentre as inúmeras que formam

toda unia escala de oscílaç'Ões do éter de
comprímento variável e que até aqui foram
descobertas ou produzidas artificialmente.
Dispondo-se pelo comprÍlnento de onda
as e~pécies de ráios atualmeqte conhecidas,
obtemos a escala da fíg. 6. E fácil guardar
a séríe desses ráios sí se lembram os valores
médios de seu con1.prímento de onda :

ser vízualízadas n1~díante a íntrodução, no
sangue~ de um líqUído que d~ sombra e as
víás aére'as do pulmão mediante a ínhalação
de um vapor com as mesmas propriedades.
A técníca radíológíca acha-se enl constante
progresso. E um 'día chegará em que será
possível observar, até em suas nlÍnúcias
mícr~oscópícas, a vida oculta' no ínteríor
do corpo.

o C O R POl-I U :\1 ~r\. O

Ondas milimétrica
1 mm

Ráio5 ultravioletas
0,0002 mm

Ráios caloríficos
0,01 mm

Ráios· X
OI 000 00 1 rn m

Ráios da nlorte
0,-000 000 t mm

Ráios gama
0,000 000 000 1 mm

Ráios cósmicos
0,000 000 000 006 mm

Ráios lu mino50s
,0,000 6 mm

Telegrafia sem fio
1-20 km As ondas alaís .curtas até aquí' conhe-
Corrente elétrica- at- cidas são os ráios cósmicos, que de pontos

ternada ainda ignorados do Universo, írradiam para
1000 km a Terra. Eles constítueni o exemplo extremo

das dímensões íncon1.mensuráveís do Uni....
Fig. ~ - ~J\. essala verso em que vívemos e de que constit.uí....
das o11das do eter, . 1 El

(valores ll1édios). n1.OS, a nossa n1.anerra, uma parce a. es
. vên'1. dos espaços ínfinítos, que só se podem

edír em milhares de anos-luz, ísto é~ espaços que a luz - muíto embora
a velocídade seja de 300.000 km por ?egundo-leva dezenas de milha....

. rmacão dos raíos X
. a d'olhos sobre ó
o humano.

o corpo hurn.ano,
as, como ossos,

atra essar o corpo
a por detraz do
o corpo, que não

I gráfica (fíg. 5).



10 o R. F R I T Z K A H N

res de anos para percorrer. Os ráios vindos de tamanha distância são
tão pequenos que bilhões deles são precisos para cobrir o espaço de um
centímetro. Tome-se um alfinete e curve-se ao meio para formar um
ângulo que figure uma onda. Si tomássemos tantos desses alfinetes
quantos são os ráios cósmicos precisos para cobrir este traço de um
centímetro )---1 e si colocásselnos um após outro esses alfinetes,
seria preciso viajar dia e noite, a alta velocidade e por .milhares de.anos,
antes de chegar ao fim deles. E essas ondas, ao' chegar à nossa atmosfera,'
já percorreram Ulna distância que a luz levaria dezenas de milhares de
anos para atravessar - "Quem: o pode cOlnpreender,' que compreenda !"

Por serem assím tão pequenos os ráios cósmicos passam através
das lacunas da matéria como si ela não existisse. Assim é que eles atra
vessam todos os 60 andares de· um arranha-céo de Nova York, inclusive
as mais espessas paredes dos cofres do subsolo. Naturalmente eles'
penetram tambem através da nossa delgada abóbada craneana e do
cérebro. Não se sabe ainda si tê~ qualquer efeito ~obre este último.'

Os ráios das lllanchas solares. A temperatura interna do
Sol é de 40 milhões de graus. A essa telnperatura elevada as oscilações
dos elétrons são -tão fortes que eles são expulsos do astro com a velo
cidade da luz. .Mas o Sol está rodeado de um manto tão denso de gazes
pesados que tanto os elétrons como os ráios' não conseguem atravessar
essa camada gazosa. Em virtude disso ha, por vezes, no interior do
Sol, explQsões que ron'lpem esse manto; através dos rasgões ou crateras
--:- tão grandes que em seu interior a Terra e a Lua de~apareceríamcomo
uma insignificante pedrinha - as massas ex'pulsas brilham sob a forma
de protuberâncias (fig. 7). Tais crateras nos aparecem sob a forma
de "manchas solares" e írradiam elétrons e ondas etéreas curtas; da'
natureza dos ráios Roentgen de curto cumprimento de onda (b).

Quando a Terra se encontra no '(campo de ·tiro" de uma .dessas
crateras, sofre o nosso planeta um violento bombardeio de ráios e
elétrons. Os elétrons são atraidos pelos polos magnéticos e produzem, ao
penetra~ na' atm,osfera, a aurora polar (c). Esse enxame de elétrons des":
org'aniza toda a eletrostática do globo terrestre; formam-se tempestades
magnética~, os instrumentos de medida falham, ouve-se mal a radio-

o telefonia (d). Cíclones flagelam as terras (e), ha tempestades e granizos (f) .
Os animais tornam-se' inquietos, as galinhas põem mal, o leite azeda
e no sistema nervoso humano 'ocorrem perturbações perceptíveis, como
as que se dão nos instrumentos de física. Os hómens tornam-se írrita
diços, ha espasmos arteriais e aumentam as cifras de morbilídade e n1.or
talídade (g). Quem sabe si muitos casais, já meio desunidos,. não se se
param definitivamente nesses dias por causa de uma rusga que sería sem
consequências não fosse a ocurrência das manchas solares? Quem poderá
dizer quantas reuniões não se dissolveram só porque nesse momento
os elétrons solares incidiram COlU particular víolência sobre a 'cabeça
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dos assistentes? Talvez muito candídato
bem preparado fracassou em seus exames
somente porque nessa mesma manhã, a
150 milhões de quílólnetros de dístância,
uma cratera se abriu na esfera solar e,
no momento do exame, o bombardeou de
tal forma com elétrons e ráios gama. que
lançou a desórdem sobre os prolonga-:
mentos, até então sabiamente dispostos,
de suas células do pensamento.

Os ráios gama. Assím COlno os
átomos se desintegram, à enorrne tem
peratura do Sol, e emitem ráios, assim

tambem o átomo do elemento Ra
diuln se desintegra na Terra. O

átomo de Radium é como um
pequeno sol que, em meio a ex...

plosões, expulsa partículas de
sua massa e emite ondas

de curto comprimento, os
ráios gama. Os ráios
gama são 1.000 veze~

mais longos que os ráios
cósmicos mas 10.000
vezes mais curtqs que
as ondas 1umínosas visí...
veis. A força de pene...
tração das 'ondas do éter
depende do compr~men...
to de onda. Os ráios
gama, embora não tão
fortes como os ráios
cósmicos, são, lnesmo
assim,. extremamente pe...
netrantes e perigosos.
Colocando-se um grâ...'
nulo de RadiulTI sobre

:cr. 7 - Os ráios das manchas solares e sua ação sobre' o h0111elTI e o anitnal.

- ~_.l. e atura interna do
e ada as oscilações
astro com a velo
tão denso de gazes
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. =es no ínterior do
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e onda (b).
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: ~_ am-se. tempestades
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ai o leite azeda
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_e5. Quem poderá
nesse momento·
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manha distância são
- -..... cobrir o espaço de um
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ir este traço de um

, outro esses alfinetes,
ar milhares de anos,
ar à nossa atmosfera,'

- '- -enas de milhares de
que compreenda !"

'cos passam através
ím é que eles atra-

o a York, inclusíve
aturalmente eles'

a a craneana e do
sobre este último.'
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Fig. 8b - ... 200 metros de
distância, aniquilando a vida.

Fig. 8a - Os ráios ganla do
L radium agem até ...

Jongada aos ráios gama produz anen1ía por destruição da lnedula óssea
e esterilidade por lesão dos tecidos gern1.inaís. Uma forn1.a anorlnal
de tecido jóveni. são os tU1TIOreS, que são constituídos de prolíferações
de célula~ jóven~ ,nU11l organismo e11i senescência., Graças à alta sensí
bilidade dessas ccneoformações" para os ráíos galna, constitue atual
Incute o Radiulli o tnelhor l11.eío de tratar os cânceres. Infelizmente,
por causa' da ação náciva dos ráios gatna sobre os órgãos sãos, a irradiação
só é posslvel em deter11iínados casos e escala límitada.

Os ráios da morte. Os 1110dernos aparelhos' radiológicos, que
trabalhall1 com tensões superíores a utn milhão de volts, podern gerar
ráíos Roentgen de tão curro comprín1ento de onda que se assemelhani,
quanto ao comprÍlnento de onda e à ação, aos ráios galna. Os ráíos
desses aparelhos atravessaln paredes expessas e onde íncidem prejudícalu
os seres vívos. Ratos e pássaros il10rrern e a irradiação pode até mesmo
matar, elll: .1nenos de dois minutos, U1TI boí (fig. 9). Por essa ação
mortífera foram denolninados 'c ráíos da 111.0rte". E realmente são tão
perígosos qu~ hoje eln dia um físico não pode trabalhar com os ráios
de taís aparelhos sem prejuízo para a exístência de todo um quarteirão.
Talvez - conforme a predição de lnuítos profetas da técnic~ - os
ráios da morte"sejan1 a arma do futuro, quando canhões Roentgen COlU

o peítoril de unia janela, os seus ráíos gatna podeln ser detuonstrados
num círculo de t,ooo Il1.etroS,' Si se deixasse o pó de Radiutn du
rante meses. sobre a janela, un1.a casa· a 150 metros de distância tornar
-se-ía a tnansão da 11.10rte: sob a ação dos ráíos gan1a n10rren1.

, p antas e anünaís e os seres humano~ definham (fig. 8-a e 8-b).
Sob a ação dos ráios gama fundem-se os tecídos hUlnanos: é essa

a orígem das ((queimaduras de Radíum" de que ,pereceralU tantos pes...
quizadores descuidados. Do.s tecidos do cor'po humano os maís sensí~eís

aos ráios gama são os que produzem, células jóvens: a medula óssea,
formadora do sangue, e as' glândulas genítais. Ulua exposição pro-
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'15". 9 - Os "ráios da 111orte" dos rnodernos aparelhos de raios 'X são lTIuito
senlelhantes aos ráios gan1a e lnatanl à ?istância os seres yl\'os.

'-ensões4 de 11.1.ilhões de volts 'venham a ser apontados contra os hÓll.l.ens
territórios. Mas por enquanto os hón1.ens se têm abstido disso e só

~am seus canhões de ráios para exterminar ratos) can1.ondongos, mos
uitos trànsmissores da malária e outras pragas.

O ser hUInano no Inundo dos ráios. Os ralOS' até aqui
itados constituenl apenas a parte inicial da escala de irradiações esquema

-ízada na fig. 6, escala que de unl. lado começa COln os ráíos cósmícos
termina do outro COITl a corrente alternada da luz. De todos esses

/ ias o hÓITlem só percebe os do lneio .- luz e calor; todos os demais
capam à percepção dos seus sentidos. Até nos.sos d.ías eles perlnaneceram

. norados da humanidade constituindo justalnente Ulna das· maiores
escobertas da atuàlídade, que nos surpreendeu com luna verdade Ín-
íramente nova: o hómem vive:" num Inundo de ráios (fig .. 10).

Chegado ao fim deste parágrafo, convem por de lado o livro e .
edi!.ar sobre esse fato novo, procurando abranger, com as asas da

_antasia, o mundo eln que vívemos - mundo cheío de ráios! Talvez
esse -momento o Sol esteja por. címa da casa. Ele que nos envía não
/ luz e calor 11.1aS talnbell.1.) através das cratera1s que constítuenl. as·

manchas solares, enxalnes de elétrons e ráios de cOlnprín1.ento de onda
nálogo ao dos ráios Roentgen, que' incidem sobre o· nosso teto, atra ...
~es~am-l1O e vão agir sobre o nosso sistema nervoso (2). Mas pode ser
mbem que seja ,noite! Não tiaverá então apenas a irradiação das

streIas ou o pálido reflexo da luz solar so.bre o espelho da Lua mas
o espaço escuro, que nos parece inteiramente negro, íncidem sobre nós}
fi cada segundo', trílhões de ráíos cósmicos, víndos de 111undos sítuados
centenas de milhares de anos-luz de nós e que olho algum pode en

xergar (1). Olhe-se agora para o chão: das profundezas da Terra
ráíos gama ascendem para o nosso Sol (5) e talvez mesmo, como pre
tendem os rabdomantas, os veíos de água e metál das profundidades
envíem para cima ráios com influência sobre a saude e doença de hómens
e animaís (6). Coloquemos agora a 11.1ão sobre o coração e síntamo,..lhe:
as pulsações: a cada batimento l!ma corrente elétrica flue de suas fibras

111 tros de
a yida.
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Fig. 10 - O homem no mundo -radiante.
1. _ Ráios cósmicos. 2 - Enxames de elétrons das manchas solares. 3 - Luz. 4 - Calor.
5 _ Ráios terrestres hipotéticos. fi - Radioatividade dos minerais. 7 e 9 - Irradiação
ultravioleta das substâncias vivas. 8 Corrente de ação do coração. 10 - Ondas de

radiotelefonia. 11 - Corrente elétrica alternada.
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propaga, COITI a velocidade da luz, .até a ponta dos dedos, pés e
elos (8) .. O hómem, com o coração a pulsar dentro do peito, é un1
ador que faz uma oscilação por segundo! Passemos agora ao pomar
olhamos uma n1açã: os frutos elnitem ráios (7), o leite tarpbem (9),
ím tudo quanto vive en1 torno de nós - as folhas das árvor~s, as
es os vermes do chão, os grãos de poeira no ar - tudo irradia.
emo~ agora do rádío e liguemos sucessivamente para os diversos
os da escala, de forlna a oüvir o concerto gigantesco de todas as

- ~ íssões do nlundo (10). Quer o rádio esteja ligado ou não, as ondas
/ter propagan1 essas eInissões pela nossa casa, pelo nosso quart.o,_

sso crâneo e nosso sangue - inínterruptamente, dia e noite, nas horas
sono ou de vigília: as notícias sobre as bolsas de Londres e Nova

os preços do· trigo do Ohio, sinfonias de Mozart e predições do
o, propagandas políticas e as menságens de navios e aeronaves.

, terruptamente esse concerto n10nstro :..- fogo cruzado de ondas de
- .. víndas de todas as estações do mundo - penetra o nosso cérebro,

e noite, rpesIno no ITIOmento em que estamos a meditar ~obre as
ravílhas das irradiações deste nosso Inundo. Um estalo do aparelho

perturbar o nosso pensalnento: é que no outro lado da 'rua o den
paz a .funcionar 'o seu motor. E por sua vez penetram no nosso

rto as ondas de éter vindas do Ino~or do dentísta, do automóvel
passa, do elevador da casa vizinha, de Inotores de corrente alter

tudo isso envia ráios ·através das casas, de nós (11), de nosso
ro. Fassem visíveis todas essas ondas do éter e veríamos luzes

arem subitamente de todos os lados e profundezas, das maiores
ncías à mais próxüna vizinhança e teríaInos que fechar os olhos
rotegê-Ios com a mão. Mas de nada nos serviria isso pois tambem

, terior do li.~so corpo í~radia, cérebro, sangue, músculos e glândulas
ada célula é un1a Inicroscópica estação de radio: não só o hómem

.' oe num mundo que irradia como até êle próprio é um·ser radiante!
essa talvez a maior descoberta da ciência moderna e dentro de 50 anos

ez estejam antíqu~dos todos os livros até hoje escritos sobre a natu
:- ~a só porque os seus autores nada. sabíaITI sobre os ráios.

A lll.olécula. Os átomos e elétrons, que oscilavam livremente
~ seio ardente das estrelas, tornaram-se mais tranquilos na temperatura .

_ oderada de nosso planeta e reuniram-se para forlnar combinações mais
evadas. Tais cOlnbinações de átomos chamam-se lnoléculas. Quasi

- das as substâncías terrestres aparecem-nos elTI forma de moléculas.
}\ molécula é a uln teITIpO a pedra fundamental e a moeda de troco

o mundo terrestre.
Quando átOlTIOS de un1 lne?lTIO el~mento s~ unen1 entre si - por

~ -emplo átolno de ferro con1 átOlTIO de ferro ou átomo de radium com
/ orno de rádiun1. - chan1.a-~e elemento à substância assim formada .
~, ao contrário, a união é entte átomos de vários elen1.entos o produto
.., sím formado chama-se combinação química. O oxígênío (~) é um

adiante.
... - olares. 3 - Luz. 4 - Calor.

. ~ inerais. 7 e 9 - Irradiação
o coração. 10 - Ondas .de

_ - __ ~ ernada.



16 o R. F R I T Z K A H ~ .

Na

Na

Na

Na

Fig. 12 - l\lo1écula de um cristal sim
pIes: o sal de cozinha. Ta sódio, Cl clo

ro. ..l'-\.ulnento de 100 111ilhões.

HoH

elemento que a temperatura n~édía é Ulll. gaz. O 'hidrogénio (H
é outro elemento. Pela união de dois átomos de hidrogénio com um
de oxigênío forma-se a molécula de uma combinação quílníca, a água
(H20) (fig. 11). Essa nlolécula, a água, é o lnais Ílnportante de todos
os constítuíntes da natureza terrestre e dos seres vivos, ínclusíve o corpo
humano. Ela cobre três quartos do globo terrestre e constítue três
quartas partes do corpo das plantas e dos animai').

A água é uma subs
tâncía frouxa, constituída
de moléculas ísoladas ou de
cadeías moleculares facíl ...
mente .... desíntegráveís; taís
substâncías chamam-se lí
quídos. Re~friando- e a
água e ·límíta~do-se assim a

Fig. I I - n1a pequena n10
lécula: a água; H hidrogê
nio, O oxigênio. Aumento

de 200 milhões de '-ezes~

mobilidade das moléculas, elas se díspõenl. em grupos e passam
formar um corpo sólído, o gelo. Na fig. 12 está representada a molé
cula de uma substâncía finamente crístalina, o sal de cozínha, que ç
depois da água a substância mais importante do corpo hUlnano. A
molécula de' sal de cozinha é UIn cubo, em .que 12 átomos de sódio
12 de clorQ fornl.~ um sístema aberto, uma grade no espaço. a
fig. 12 a molécula de sal de cozinha está aunl.entada cerca de 100 nl.ilhões
de vezes. Para estabelecer entre estes doís pontos. . Uil1a ponte
feita de lnoléculas de sal seria preciso colocar lado a lado 18. milhões
dessas g~ades. Mesnl.o na menor pitada de sal que lançamos sobr~ um
ovo ha sempr~ algurnas dúzías de bilhões desses lindos cubos, que
constituem mais um exenl.plo das riquezas da natureza.

. A partír dessas con~binações ínferíore?, símples, forn~anl.-se, no
decurso da fase que chamàmos. de enlbríológíca, as combínações e e
vadas que constitucln os tecidos dos órgãos e que por isso são chatnada.
combinações orgânícas. Os vários grupos dessas substâncias chamam-~
ácídos (como os ácidos acétíco, látíco I bu~írico, gálico), alcooe~ (como
a glicerina ou o espírito de vinho), hidratos> de carbono (como o gaz
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Fig. 13 - lVlolécula- de uma combinação elevada: um hipnótico
. (remédio para dormir). Aumento de 300.000 vezes. C carbono,

H hidrogênio, N nitrogênio, O oxigênio.

de iluminação, a benzina, o petróleo, a parafina), gorduras (como o"
ólio ou a estearina), hídratos. de carbono (como o açúcar, o amído, a
celulose), albuminas (como as dezenas de milhares de espécies de albu
minas das plantas e anímais); outras chamam-se lecítínas, vítamínas,
horrhôníos, alcalóídes (como a cafeína e a nicotina) - enfím ha milhares
e milhões de substâncías de natureza orgâníca.

A" molécula dessas' combinações orgânicas contem quasi sempre o
átomo de carbono, que está representado na fig. 4. Ele possue uma capa
cidade especial de formar cadeias e' figuras, o que lhe permite constituir
grandes moléculas, compostas de muitos átomos, e sobretudo grupos mo...
leculares. A natureza orgânica do nosso planeta é o reino do carbono. Nele
ha moléculas que reunem" maís de 20.000 átomos, como, por exemplo, a
molécula do pigmento vermelho do sangue, composta de 16.669 átomos.

Na fíg. 13 está um exemplo de combinação orgânica de, tamanho
médío. Quasi todás elas são do "mesmo padr~o. O esqueleto é consti
tuído pelos átC?mos de carbono (C); em torno deles reunem-se, de
maneira típíca, grupos de dois e três átomos, de hídrogênio (H). Nesse
núcleo central estão suspensos, em todas as combinações imagináveis,
grupos adícionais, geralmente de oxigênío (O) e nitrógênío (N). Dessa
forma, em torno do arcabouço de átomos de carbono formam-se mo
sáicos, cadeías ou arabescos. Isso mostra o príncípío de trabalho da
natureza, que consiste em organizar, com elementos e leís simples, as
cousas l1.1aís complicadas.
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CAPíTULO II

....

A ·Vida

A substânci~ viva ou plasm.a. Ainda' não se sabe o que
seja a vida. Não podemos perceber transição alguma Jentre a natureza
morta e a viva e até hoje nenhuma teoria conseguiu explicar a origem.
da vida sobre a terra. Por isso devemos contentar-nos com o fato
tangível que é a vida, sem procurar explicá..la ou mesmo descrevê...la

. claramente. A matéria viva de que são formados todos. os seres é de
nominada plasma por ser plástica. A um exame superficial o plasma
parece extremamente insígnificante (fig. 14). Quebre-se um ovo de
galinha. A substância fundamental, o plasma do futuro pinto, é tão
somente aquela pequena mancha pardacenta que flutua sO,bre a gema.
Tomem-se ovos de rãs ou grânulos de caviar ou ovas de arenque: essa
geléia pardacenta é que é o famoso plasma, o produto mais elevado
do mundo terrestre, a substância dotada da mais perfeita e admirável
propriedade da natureza: a vida, a vida que respira, sente, deseja, pensa·
e raciocina a respeito de si mesma. No mesmo instante em que segu
ramos este livro, lemos estas palavras, em que a vista destes caracteres
negros nos evoca a lembrança de algo bem preciso, tudo isso se passa
graças a uma das muitas propriedades indefiníveis do plasma.

O plasma não é nenhuma combinação química e tão pouco uma
mistura de tais combinações, mas uma organização complexa à maneira
de uma máquina, razão por que os seres vivos são chamados, com toda
razão, "organismos".. V.ejamos, por exemplo, um relógio de bolso
e meditemos na complexidade dessa pequena máquina) composta de
centenas de peças, rodas denteadas, cilindros, eixos, discos, cabelos,
charneiras, alavancas grandes e pequenas, um vidro, .um mostrador e
os.ponteiros) tudo isso conjugado segundo um plano bem definido afim
de constituir um maquinismo da mais alta precisão. Suponhamos agora
que esse relógio vá mínguando, ante os nossos olhos, sem perder nenhuma
de suas peças ou parar de trabalhar. Que vá dimínuindo até tornar-se
do tamanho de uma lentilha, uma pedrinha de açúcar e por fim desapa...
recer da vista desarmada. Com um microscópio busquemos de novo
esse ponto desaparecido e examinemo-lo a um aumento de mil vezes:
ei-Io de novo, o relógio de ~olso, com todas as suas peças e em pleno
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Fig. 14 - A mais delicada máquina do mundo: o plasma.

f~ncionamento. Sem que seja preciso'dar corda, êle continua trabalhando
durante anos e decênios: é assim que podemos fazer uma idéia do plasma.
Êle é um maquinismo incrivelmente pequeno, feito de acordo com
princípios técnicos e de que mesmo o exame miçrosc~pico só consegue
revelar as peças maiores.

A água forma mais de 50% do plasma. Não água pura mas um
líquido aquoso, em que estão dissolvidos sais de vária espécie. Esses sais
se incumbem de um grande número de tarefas como seja, por exemplo,
conduzir a corrente elétrica, razão pela qual nelés está contida a energia
elétrica do plasma. As moléculas dissolvidas desses "eletrólítos" movem
se vivamente e exercem no sentido de fora - como as moléculas gazosas
de um balão insuflado - uma pressão, a tensão de solução ou pressão
osmótica, a que deve o plasma a sua forma tensa.

Alem dos sais, estão dissolvidos diversos açúcares, que se combinam
facilmente com o oxigênio do ar, queimando-se e assim gerando calor.
Por esse meio o maquinismo da vida consegue a irradiação térmica
indispensável. Combinações protêicas de todas as 'espécies dão ao plasma
o seu arcabouço interno, enquanto substâncias gomosas', dextrinas e
amidos tornam' a massa viscosa e aderente à superfície inferior; ferro
finamente repartido pela massa plasmática atraé os átomos gazosos do
exterior e os condensa; combinações de cobre e manganez exercem
suas ações metálicas; álcool e outros estimulantes excitam o organismo;
ha ainda vitaminas, hormônios e alcalóides diversos; ó cálcio regula
a abertura dos poros que põem o plasma em relação com o meio am...
biente. Em suma, o que à vista humana desarmada aparece sob a forma
de plasma pardacento é na realidade :um maquinismo extremamente
complicado', Só quando os aperfeiçoamentos da técnica microscópica
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permitIrem enxergar as próprias moléculas e "observar-lhes a atividade,
é que será possível penetrar os segredos do lnaquinísmo plasmático e
ter. uma idéia exata daquilo a que chamamos vida.

O lllicroscópio. O microscópio é o mais importante instru-
menta de pesquisa da vida. Quando o hómem, pela primeira vez,
dirigiu o seu microscópio rudimentar para o meio ambiente e poude
exalninar moscas, cogumelos, cabelos e outros objetos pequenos, com
razão grande foi o seu espanto a respeito das' 'receln-descobertas riqueza~

da Natureza", como ;:)e lia no título de um dos livros sobre o assunto.
Maior não foi a alegria de Colombo e seus companheiros ao avistar as
Índias Ocidentais. Nessa ocasião a humanidade descobriu um lnundo
realmente novo: o microcosmos!

Suponha-se a Lua habitada por hómens que só podiam ver a Terra
de longe: uma esfera semeada de manchas e quasi sempre coberta de
núvens. Um belo dia um habitante da Lua paz-se em viágem para
a Terra. E assim poude ver que o que lhe parecia uma superfície lisa
é na realidade cheio de continentes, mares e ilhas; a medida que êle se
aproxima os. mares vão adquirindo cor e tornam-se azues, enquanto
as ilhas tornam-se verdes e ele pode perceber montes e vale~, rios e
charnecas e, ao chegar à distância de 1.000 metros, surgem cidades e
pontes e vias férreas; chegado a 200 metros vê hómens;e animais, autos
e globos luminos.Ç)s, casas com janelas e atra.z das janelas muitos objetos
menores, que a distância não permite reconhecer bem - eis o que
aconteceu quando o hómem começou a investigar com o microscópio.
Pois tal é a natureza desse instrumento: é um olho que permite ver as
cousas não à distância de metros mas de milímetros. Visto mais de
perto o olho de -uma mosca deixa de ser uma sítnples mancha parda
para tornar-se uma abóbada vítrea com discos artificiosamente encaixa
dos (fig. 15-b). O leite cessa de ser um líquido branco: assim como
o habitante da Lua poude de~cobrir no mar peixes e baleias, tambem o
microscópio revela no leíte milhões de glóbulos de gordura e estrelas
de albumina. O bolor das frutas podres deixa de ser um "lodo" parda
cento para revelar-se um pequeno jardim com lindas árvores de pérolas (a).
A aranha aparece do tamanho de um gigantesco escorpião e a lagarta
com-o um"verme do chão. Nas patas das moscas encontram-se parasitas,
que vivem à custa delas e nesses parasitas das moscas encontram-se
ainda novos parasitas - os bacilos, que a cada passo ,as patas das moscas
disseminam (d). Num terrão retirado do campo ha flotilhas inteiras
de algas e numa só gota dágua de um vaso de flores pode-se Qbservar
todo um mundo de seres - animais e vegetaís - os mais diversos:
é o mundo do microcosmos.

Seria desejável que todo hómem fizesse-, no microcosmos,
essa viágem sensacional do hómem da Lua à Terra; que êle não
se limitasse a examinar às pressas uma preparação durante os tempos de
estudo mas que armado- de ,um pequeno .instrumento, fizesse sempre
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Fig. 15 - O. mundo microscópico: Bolor das fru
tas e a mosca (parte superior da imágem) vistos
ao aumento do microscópio. a) os cogumelos do
bolor; b) o olho dá mosca; c) a tromba da

n10sca; d) o pé da mosca cheio de bacilos.

vIagens de exploração no reíno do' mícrocosmo. Esse estudo lhe daria
um aspecto novo e inesperado. Basta' estudar, a um certo aumento,

um pedaço de corpo humano 'para
,repetir a -"maior descoberta já feita com
o microscópio: que todo ser humano
se compõe de células.
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A célula. Assim como muítas substâncias sem vida ~- por ex:
o sal de cozinha ou o diamante - só aparecem sob a forma de cristais,
tambem a substância viva plasma só existe como uma unidade micros
copicamente pequena e agrupada segundo princípios determinados: a
célula. A célula é a unidade elementar da vida e toda a vida terrestre
é vida celular; nenhuma outra existe. Todas as plantas, desde as menores
algas ao gigantesco baobab, e todos os animais, dos infusórios dos fenos
até a baleia ou o elefan~e, se compõem dessas pequeníssimas unidades
vitais, as células. Tais células são incrivelmente pequenas: em média
seu comprimento é de 0,02 mm, de sorte que nos bordos de um centí
metro quadra.do cabem .500 e no seu interior 250.000 células lado a
lado. Tome-se uma tablette de açúcar': nela ha espaço suficiente para
250.000.000 de células. Mesmo. que um hómem trabalhasse 8 horas
diárias durante toda a vida, n~o teria tempo para cobrir uma página
deste livro com as células da superfície de sua pele. Em todo o corpo
humano ha cerca de 30 bilhões de células. Que são 30 bilhões? Si
Cheops, o Faraó egípcio, em lugar de sua famosa pirâmide tívesse
erigido uma figura humana e si dela, desde esse tempo uma célula
caisse cada segundo, a começar pelas células dos dedos d9- mão esquerda,
hoje em dia essa figura humana não teria perdido mais que a metade
de sua mão. Pois um ano não tem mais de 30 "milhões de segundos;
um trilhão de segundos representa mais de 30.000 anos e decorrido esse
tempo a imágem teria perdido apenas um trigésimo do seu corpo. Si
essa imagem fosse um ser vivo, ainda hoje estaria em perfeítas condições
de vida, de sorte qué teria assistido ao desenrolar dos acontecimentos
de toda a história m"undial, desde a fuga, do Egito, dos filhos de Israel
aos nossos dias. Te·ria visto chegarem e partirem os gregos, romanos,
maometanos e cruzados, teria ouvido as famosas palavras de Napoleão
sobre as pirâmides e hoje em dia estaria quasí intacto, não obstante
perder em cada segundo' uma célula de seu corpo e vivo chegaria ainda
a épocas futuras em que perdida estará toda a lembrança de nossos
tempos, culturas e paizes, da mesma forma que hoje nada mais se sabe
sobre os povo~ da idade das geleiras ou sobre o hómem-macaco da
época trinílica de Java. . . .

A-pesar-de s,eu tamanho infinitamente pequeno e do seu número
incontável, cada célula do corpo humano é um organísmo perfeitamente
constítuído, por isso denominado o organísmo elementar da vida.. É
fácil fazer uma idéia dela país em todas as casas existe o modélo gigante
da célula. É o ovo de galinha, modelo um milhão de vezes aumentado
das células do nosso organismo (fig. 16). O ovo crú é o modelo das
células das plàntas, cuja estrutura é análoga: por fora uma casca dura,
dentro um plasma semiflúido, que está em comunícação com o plasma
das células vizinhas por intermédio dos orifícios da casca, da mesma
forma que o pínto dentro do ovo respira pelos poros da casca calcárea (a),
As células vegetais precisam ter um revestímento duro por serem o
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Fi&,. 16 - Um modêlo ideal de célula: o ovo de galinha. a) o ovo
cru é o modêlo da célula vegetal; b) o ovo cozido é o modêlo

da célula animal.

~lemento fundamental das plantas e estas devem fícar erectas, inclinar...se
elasticamente sob a força do vento e ser protegidas do sol e das in
tempéríes por UJJ:1a casca dura. .

Cozinhando...se o ovo e tirando...se...lhe: a casca, tem·...se o modelo
eJa célula animal (b). A célula vegetal é uma espécie de cigarreira cheia

.de albumina de: ovo, uma ostra dura por fora e: vítrea por dentro; a
célula animal é como um pedaço de manteiga .ou de: pudim. Ela não
necessita de casca pois o corpo humano, em lugar de ser, como as plantas,
distendiçlo em superfície, dobra...se para dentro de sorte que as células
estão protegidas e tambem porque. para sua sustentação êle criou um

,esqueleto especial, -que serve de: apoio às demais células. A planta é
- uma torre: Eiffel esguia, o corpo animal é uma construção de tijolos,
sinuosa.

Abramos agora o modelo de célula. Dentro do ovo vemos, no
meio da albumina fluida, á gema amarela. O mesmo aspecto, em escala
'reduzida, oferece...nos a célula (fig. 17). Assim como o ovo é cheio
·de albumina, ela o é de plasma; . no meio deste flutua uma esfera, o
núcleo celular (d). A um exame mais detalhado vê-se perfeitamente
,que o plasma não é nem combinação química nem mistura mas sim
uma construção.. Ele é uma trama alveolar à semelhança da espuma
·de sabão. Os alvéolos, em lugar de vasios, estão cheios de líquidos,
'soluções de albuminas, açúcares e diversos sais (a). As- paredes dos
-alveolos são fornnadas de substância sólida, de albumina viscosa, amido
-e gorduras expessas. Elas não são impermeáveis mas deixam passar,
.àtravés de "poros moleculares" incrivelmente pequenos, certos grupos
de moléculas não muito grandes, que assim vão de compartimento em
-compartimento. Nossa alimentação precisa ser triturada e digerida, até
'ser cindida em suas porções moleculares, pois ela deve, depois, atravessar
JQS poros moleculares das paredes celulares. Tambem a ação dos medica....
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Fig. 17 - A ,célula, elemento fundalnental do corpo humano. O
hon1em compõe-se de 30 trilhões de células.

A di sa
ízer dramát'
as seguínte.s

1. a fase (i
entraI, ·situa o

passa a írradí ~

díspõen1.':se co......'-.._4..ó. '-~. :..........

ultramicroscó '
[orno da ela a

o R. F R I T Z K i\ 1-1 N

conserve limpos os. poros n1.o1eculares das paredes dos aivéolos de teu
plasma para que possas pern1.anecer são .e capaz de ~rabalhar.

Nas paredes alveolares ha grânulos que à' nossa vista desartuada
parecen1. simples grãos quando na realidade são formações de estrutura
delicadíssíma e 'variada (b). Uns contêm ferro e fixam o oxigénio do
ar: são os órgãos da respiração, celular. Outros atraen1. e fixam as
substâncías alimentícias que entraran1. na célula pelos poros; ao rece
berem alimentos, eles incham e tornatn-se vísíveís sob a forma de gotas
de oleo ou vesículas protéicas (c). Nas células glandulares eles produzem
combinações extremamente complícadas, que as células elímín.am sob
a forma de saliva, suco gástrico ou hormônío tíreoídíano, por exemplo.

24

mentos, 'a ativídade mais ou menos prolongadà dos analgésicos e 'sorií
feros, o efeito ímediato de muitos venenos, tudo isso depende de suas
relações com esses poros moleculares. Por exemplo, o calci9 tem ação
calmante por estreítar esses poros. Do estado dos alvéolos depende o
metabolismo das células, a sua capacidade funcional e, consequente
mente, a capacidade funcional do ser humano. A higiene do futuro,
maís a par do que nós dessas condições, poderá dizer ao hómem:



o CORPO HU1VIANO 25

ésicos e' sorií
ende de suas

leio tem ação
~ , los' depende o

. consequente
_. 'ene do futuro,
~'=:- ao hómem:

~ no. O

éolos de teu
har.

-' a desarmada
- _~~~ .....~ .... es de estrutura

o oxigénio do
.....- em e fixam as

oras' ao rece
a for~a de gotas
res _eles produzem

- - eliminam sob
~ ~~ no por exemplo.

Graças à sua cor escura, os grânulos de pig~ento protegen1. as células
cóntra uma ação excessiva dos ráios, agindo assim à semelhança dos
transformadores ou resistências de nossos aparelhos -elétricos. Um outro
grupo de grânulos governa os movimentos do plasma. Por isso eles
são encontrados sempre que o plasma celular tenha de' executar moví
mentos especíais: nas células das pestanas, nas células musculares, nas
células situadas nas aberturas de saida do suco das glândulas. Os grânulos
plasmáticos podem ser observados com particular- nitidez nas células
vegetaís. Nestas últimas eles balouçam-se nas finas fibras transparentes:
que atravessam a célula. Ao receber a luz solar, os grânulos plasmáticos
põem-se em movimento como uma lancha a motor impelida por ondas
do éter; enquanto dura a irradíação solar dura tambem a sua circulação:
o lnotor solar a movimentar as plantas, eís um dos mais lindos e ím
pressívos quadros do mundo microscópico (fig. 14).

Os grânulos. plasmáticos são pequeníssimos. Num centílnetro
cúbíco cabem milhares de milhões deles. O corpo humano pode conter
erca de 3. quílos" desses grânulos. Quem apreciar o cálculo, poderá

determínar o número ~e tais grânulos que o seu corpo contem.
Há. um grânulo tão 'superior aos demais em tamanho e importâncía

que é cha11;1ado o corpo central (í). Ele é tão grande que uma ervílha
"só" pode conter um bilhão de corpos centraís. A um aumento de duas
mil vezes percebe-se que sua estrutura forma um círculo perfeito. É o
entro motor da célula,. que exerce Ulna espécie de ação magnética sobre

os grânulos plasmáticos e os faz adquirir disposição radiada em torno
de si, de sorte que parece um sol rodeado de seus ráios. '

No centro da célula está o núcleo (d). Êle é a part~ luais alta
mente organizada, o órgão central do pequeno organismo. E un1.a esfera
mantida ~m tensão por um revestimento de tecido em espirai (e). No
interior da esfera está suspensa uma fina rede, de que pende um corpo
nuclear (g), que, por sua vez, sustem uma esfera, o corpúsculo do corpo
nuclear (h). Mas a parte mais importante do núcleo é uma substâncía
fortemente corável e por isso chamada substância corada ou cromatín'a
Essa cromatina está suspensa, na rede do núcleo, em forma de esferas,
bastonetes ou discos (f). I Sua posição e forma variam com as diversas
fases da vida celular. Ela aparece com luaíor nitidez durante a divísão
ceIular ou reprodução.

A divisão celular. A divisão celular é um fenómeno por assím
dizer dramático, um dos mais notáveis fatos da natureza. Ela se processa
nas seguintes fases (figs. 18 e 19):

1. a fase (1): Os contornos celulares tornam-se indistintos; o corpo
central,-situado ao lado do núcleo e que é o motor do movim~ntocelular,
passa a irradiar CaiU mais força. Os grânulos plasmáticos vizínhos
dispõen1.":se concentricamente em torno do centro) em provável rodopio
ultramicroscópica, e assumem aspecto análogo ao dos raios celestes em
torno da clara cabeça de um cometa.



26 o R. F R I T Z K A H N

2. a fase (2): O corpo divide-se ao meio e as duas metades afastam
"Se uma da outra, cada qual com os seus ráios plasmáticos. O núcleo
-celular dissolve-se e sua cromatina forma uma faixa, que depois se
-rransforma em espiral. A espiral de cromatina coloca-se 'slmetricamente
no centro da célula'.

3. a fase (3): As duas metades do corpo central chegaram, junto "
.com seus ráios, às extremidades opostas da célula e enfrentam-se como.
os palas do globo terrestre. Nessa yiágem cada corpo central carregou
,consigo a metade dos grânulos plasmáticos - eS,:)a é a finalidade evidente
da irradiação. A faixa de cromatina no centro da célula divide-se num

Fig. 18 - A divisão celular I.
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a forma de i
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determinado número de bastonetes, os cromosomas. O número de
cromosomas é, em cada espécie animal ou vegetal, caraterÍstíco e fixo.
Assim é que as células do gafanhoto formam 12 cromosomas, as da
cebola, do trigo e da cobaia 16, as da rã e do rato 24, as do hómem 48.

4. a fase (4): Entre os palas da célula, os cromoso'mas dispõem-se)
no plano equatorial, em forma de estrela. Para ter uma idéia da disposição
dos cromosomas, no meio da célula, na 4. a fase da divisão celular,
Tome-se meia dúzia de grampos de cabelos e com eles dispostos em
estrela forme-se um círculo com a curva dos grampos virada para o
<centro da estrela. Secionando-se uma lnaçã. ou um -limão entre os seus
dois palas, a casca com as suas sementes dá uma idéia da célula em via
de divisão. A -seguir os cromosomas fendem-se no sentido do compri...
menta, como si fossem cortados em dois com uma tesoura, de sorte
.a dobrar o seu número.

5. a fase (5): As duas metades separam-se. Em virtude da atração
lnagnética que sobre elas exercem os corpos centrais, elas se curvam
cm sentido oposto a eles e afastam-se -uma da outra. .

6. a fase (6) :' Os cromosomas emigram ao longo das séries de grânulos
dos palas e separam-se completamente.

7. a fase (7): Durante a viágem soltam-se os laços. A cé1l::lla sofre
um estrangulamento no plano equatorial, entre os cromosomas que se
.afastam.
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8. a fase (8) : Ao chega; aos polos, as alças desintegram-se em grânulos
e confluem novamente para formar uma esfera nuclear. Cessa a irra_o
diação dos sois polares. Aprofunda-se o sulco entre as duas metades
da célula e elas acabam separando-se. Dessa forma de uma 'célula
originaram-se duas. Terminou a divisão.

O corpo humano contem 30 trílhões de células, todas oriundas,
por divisões sucessivas, de uma única célula primordial. As células do
corpo não duram toda a vida. A maioria delas, como as células da pele,
dos pelos, glândulas, íntestino e sangue, têm curta existência. Dos
22 trilhões de células sanguíneas, cada uma vive apenas 22 dias. De

Fig. 19 - A divisão celular II.

sorte que, só para a renovação do sangue, deve haver diariamente um
trilhão de divisões celulares, ou seja mais de 10 milhões por segundo.
A divisão celular dura cerca .de meia hora.' Por consequência, no nosso
corpo a todo momento estão se processando cerca de 20 mil milhões
de divisões celulares. Levando-se em conta que cada divisão é um
processo complexo e que no corpo humano, durante 70 anos, constante
mente estão 'ocorrendo mais de 20- mil milhões de divisões celulares 
já por aqui teremos uma idéia ~ que o cérebro humano pouco apreende
- da complexidade e vivacidade dos processos que se passa·m no nosso
interior e que constituem a '( vida humana".

Será a célula UIll aparelho elétrico. O modo por que se
processa a divisão celular fornece muito~ indícios que fazem pensar na
possibilidade de se tratar de um fenóméno elétrico e da própria célula
ser um aparelho elétrico. Os corpos centrais exercem, sobre os gr~nulos

plasmáticos, uma ação à distância e os dispõem em linhas que fazem
pensar nas linhas dos campos magnéticos. Eles repelem-se mutuamente
e só permanecem tranquilos quando colocados frente a frente, como se
dá com os palas elétriços. Os cromosomas colocam-se no plano equa
torial como si fossem governados pelas forças dos polos~ Isso dá--lhes
a forma de ímans em ferradura; após sua divisão longitudinal eles
repelem-se como sí fossem c~rregados de idêntica carga elétríca. A
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Fig. 21 - A célula do olho é uma "lân1pada
receptora ,~ de rádio que recebe compri-
mentos de onda de 0,0004 a 0,0008 mm.
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Fig. 20 - Será a célula
nervosa um aparelho ele

trodinâmico?

'seguir os seus fragnlentos dírigem-se para os paIos como si fossem
atraídos eletrícameUte por estes.

A todos esses fatos junte-se que para por elU funcionamento o
mecanismo celular são precisas determinadas ondas eletromagnéticas. A
célula vegetal só trabalha quando recl;be ondas etéreas do comprimento
da luz alaranjada, ou seja do comprimento de onda de 0,0066 mm,
da mesma forma que um aparelho de radio só funciona quando recebe
as ondas de éter correspondentes à sua sintonização. As células do corpo
humano requerem luz e, sobretudo, calor, pois elas funçíonam melhor
quando recebem ondas térmicas do comprimento de 0,002 mm e numa
certa intensidade, ou ,seja a 40°. A célula humana é, pois, pelo menos
sob certo POnto de vista, um aparelho elétríco e o corpo humano pode
ser definido como uma fábrica com 30 bilhões de motores celulares,
postos em n1.ovímento por oscilações életromagnétícas' de 0,002 mm
de comprimento d~ onda e que trabalham melhor à temperatura de 400,

A irradiação celular. A célula recebe não só ondas do ~ter
mas tambem as en1.íte .. 'É fácil denl0nstrá··lo (fig. 22). TOluem-se duas
cebolas e tirelu-se-Ihes todas as raizes me- ",
nos uma. Dirija-se a ponta da raíz;ra
contra o tronco da raiz b e aproxime-se" a
ponta da raíz até 2 cm do tronco. Deixar
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Fig. 22 - Irradiação das células vegetais. A l?onta da raiz en1ite
raios de crescimento.

nessa poslçao por um quarto de hora. 4 horas depois examinar com o
microscópio a raiz b. No lado voltado para a ponta da raiz a nota-se
uma zona de ativa divisão celular Cc). Por c,onseguinte a ponta da raíz
emite ráios que estimulam a divisão celular. E possível, mediante lentes,
modificar o trajeto desses ráios e calcular o seu comprimento de onda.
São ondas do éter do comprimento de 0,0003 mm, ísto é, ondas da
região' do ultravioleta, próxima à luz violeta (fig. 6). A célula viva
é um aparelho que emite oscilações eletrolnagnétícas, sob a forma

e ráios ultravíoletas.
Dirigindo-'se a extremidade írradiante da raiz de uma planta contra

o olho de uma rã, as suas células começam a dividir-se e pode-se assim
erificar o ponto onde incidiram os ráios. Na sua ép'oca juvenil a rã,

sob a forma de girino, passeava pela água, que açoutava com sua longa
cauda.. Agora que chegou à maturidade e abandonou a água para íniciar
a vida terrestre, muito maís difícil, em lugar da cauda, que de nada
lhe serve, ela precisa de pernas. Por isso a cauda derreteu-se e o seu
material serviu para a formação das' pernas. Esses dois fatos estão
eletricamente ligados entre si. Os pontos lezados irradiam mais forte
mente que os intactos e assím estimulam a divisão celular. Como as
células da cauda, em via de desintegração, con1.eçam a lançar irradiações
mais fortes sobre a vizinhança, nos pontos de íncidêncía dos ráios prin
cipiam a crescer pernas (fig. 23). O mesmo fenómeno rege a .aparição
das patas anteriores no pescoço. Aí havía as branquías, que, ao der
reterem-se, estimulam a formação, na sua vizinhança, das patas anteriores.
Parece ser uma regra geral
da natureza que as. células
lesadas e moribundas irra
diem mais fortemente que
as intactas. - Gracas ao au
mento da írradiaçio das cé
lulas lesadas é possível, pelo Fig. 23 - Irradiação das células animais. As
estímulo das partes vízinhas células inclusas da cauda emitem náios que re-
sãs, compensar o dano pro- guIam ° crescimento das pernas.
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'duzido. O que vai morrer emite ráins para que a vida 'se màntenha
e não ha-"á nenhuma lacuna na natureza. Desde tempos imemoráveis
o jardinei~o, no início da primavera, poda as árvores para que os
galhos cresçam com mais viço. Hoje sabemos porque. Todo mundo
sabe que a barba cresce mais depressa depois de raspada. Hoje 'sabe..
mos porque. O osso fraturado torna...se maís forte que o intacto. Ao
cortar um dedo não é precíso temer 'que na pele fique uma lacuna,
como numa chícara quebrada. Sabemos que a ferida cicatriza (fig. 24).
País as células lesadas e o suco oríundo do sangue en1.item ráios contra
a parede das feridas e ~sses ráíos estímulam a divisão celular, graças à
qual tecido jóvem vem tapar a lacuna (a). A miudo a p,rolíferação

Fig. 24 - A irradiação das células humanas.
A ferida da pele cura-se porque as células lesadas emitem para
todos os lados, ráios de crescimento (a). A irradiação ex<;essiva

produz a "carne esponjosa" (b).
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celular é tamanha que as células neoformadas são em maior número que
as anteriormente existentes e forma-se unia Ucicatriz exuberante" (b).

T adas sabem que si uma ferida custa a cicatrizar, a sua. cura pode'
ser acelerada mediante excitação e a formação de uma nova superf~cie

ferida. Esta última emite na vizinhança iáios fortes. Igualmente velha
é a experiência de que a força curativa do corpo aumenta quando nele
se praticam ferimentos ou se inocula uma segunda doença. . Com um
ferro em braza faziam~se queimaduras no corpo, e elas eram mantidas:
artificialmentê abertas afim de uirradiar" por- 19n9o tempo. AI~m

disso, as feridas eliminam certas substâncias curativas, que o' sangue
leva do lugar do ferimento para o interior do corpo.

T odQs os tecidos vivos emitem ráios - ao contrário dos tecidos'
mortos. Irradia a flor recem~colhida, enquanto é inerte a flor desse-o
cada' dos hervários. O frutQ fresco, na árvore ou no chão, irradia mas~

as compotas de frutas são "estéreis", como, aliás, está escrito na eti-
queta. O leite fresco irradia, o leite fervido é semidestruido (fig. 10) ..
Esse é o segredo da alimentação fresca.e "natural" e o segredo da alegría.
vivaz com que procuramos os campos para nos deliciar, sobre o solo
irradiante, com o leite e frutos frescos, em lugar de tomar, nas cozinhas'
elétricas das habitações citadinas, sobre um linóleo morto, uma refeição
feita de conservas e extratos.

Cro:matina, a substância da hereditariedade. A. divisio-·
celular é um processo complicado. Visto esforçar-se sempre a natureza.
por seguir os caminhos mais curtos e usar os meios mais simples, deve'
ter uma razão essa complexidade. A divisão celular é complicada por-
que a própría célula não é, como parece aos nossos grosseiros sentidos,
um organismo simples mas sim extremamente complicado; como O'

corpo humano, esse organismo não pode dividir-se simplesmente em
duas metades mas é preciso que, mediante um plano metódico, cada.
um de seus "órgãos" se dívida em dois. O fato fundamental é a se
paração, em duas metades precisamente iguais, da substância corável
do núcleo, a cromatina. No começo da divísão ela se conglomera, seus:
grãos dispõem-se numa fita, que por sua vez se enrola e se divide num
determinado número de fragmentos; estes últimos se dispõem em círculo
e depois que todos eles se .desenrolaram e provaram ser do ~esmo ta
manho, cada um deles se divide, no sentido do comprimento, em duas"
metades exatamente iguais.

Essa laboriosa divisãó da cromatina tem o cerimonial de um ato,
jurídico, que, aliás, é realmente: pois trata...se da divisão da herança:
A divisão celular poderia ser comparada a um inventário. Cada célula
filha recebe da célula mãe a metade exata da cromatina, que é a mais'
importante substância celul,!:r e, de maneira geral, a mais importante'
das substâncias terrestres. A cromatina estão ligadas todas ~s proprie
dades herdádas da. célula e por conseguinte de todo o organismo. A
cromatina é a substância da hereditariedade.
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Fig. 25 - A substância celular da
herança com os genos dispostos
em serie sucessiva; cada geno

corporifica uma propriedade he-
. reditária.

A mosca Drosophíla tornou-se um
dos seres mais conhecidos pela ciência.
Por assim dizer, da noite para o dia
ela ganhou celebridade mundial e tor
I!.0u-se ímortal na história da biologia.
E que na divisão 'celular as células desse
animalejo inofensivo formam cromo
somas particularmente grandes. Esses
cromosomas gigantes compõem-se de
vários fragmentos (fig. 25), cujos carac
teres foi possível determinar. Cada
cromosoma é feito de estrías transver
sais. Cada estría é um elemento da
hereditariedade, isto é, em cada frag
mento estão fixadas determinadas pro
priedades hereditárías, num agrupa
mento fixo. Não sabemos como. O
que podemos apenas verifícar é que
essas estrias, microscopicamente peque
nas, são portadoras das propriedades'
hereditárias. Esses fragmentos são cha

mados "genos" por serelU os portadores da herança sexual da geração.'
Na Drosophíla cada geno tem apenas 0,00002 'mm de largura; nos
·.cromosomas 15000 a 20000 genos estão reunidos numa só estria.

Os genos estão distribuídos geograficamente nos cromosomas. Da
luesma forma que ante um mapa da América podemos localizar logo as
·diferentes partes - aqui a Flórida, este ponto é Nova York, aquele
'Chicago - tambem o cientista, ao olhar um
-cromosoma da 'célula-ovo da Drosophíla, é
capaz de dizer: aquí está o esboço da forma
das asas e a] i o do membro inferior da pri-'
meíra- pata, pois nos cromosomas os genos
-'{stão tão exatamente dispostos como as
palavras-chaves num dicionárío. 'A fig. 26
representa os cromosomas na célula-ovo da
Drosophila, tendo sido escolhidos os genos
portadores das propriedades hereditárias dos
olhos. Até hoj e conhecelu-se cerca de 40
fatores hereditários para os olhos mas o seu
'número verdadeiro deve ser muitas vezes
.maíor.

N o ser humano o. mesmo se passa em
'suas linhas fundamentaís, apenas a pesquíza
nas células humanas é dificultada por vários
Juotívos. As células do ovo humano contêm
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48 cromosomas": pequenos e de difícil
exame, em que estão inclusos segu-
ramente 10000 vezes mais genos que
no organismo elementar da mosca,
cujas manifestações vitais se limitam
a alguns movimentos, sensações e rea
ções. Muito, tempo levará antes -que
seja possível organizar para o hómem
mapas de cromosomas análogos aos já
existentes para a Drosophila e outros
insetos. Mas a ciência é obstinada.
Ela não conhece obstáculos e não se
detem em' sua marcha. Para ela não
existe a palavra "nunca". A ciência do
futuro saberá pintar os mapas cromo
sômicos do hómem e quem sabe si 
em lugar de, como hoje, organizar
albuns de criminosos, ~om fotografias,
impressões digitais, amestras de sua
ortografia, imágem radiológica e estudo
dos capilares das unhas - quem sabe
si não tirará do corpo çleles uma cé-
1ula em cujos genos será possível ler,
o carater.

Hórnem. ou m.ulher? A trans-
missão aos filhos, dos característicos
dos pais dá--se durante a fec,_undação. Fig. 27 - Menino ou menina? As

crianças com cromosomas xx tor-
Esta última consta da união de uma nam-se meninas, as com cromo-
célula paterna, o espermatozóide, com soinas xy serão meninos.
outra materna, o óvulo. Da união do
espermatozóide com o óvulo resulta o ovo, que, por sua vez, se
desenvolve e forma o filho.

O número de cromosomas é imutável. Si as duas células sexuais
se unissem .simplesmente, resultaria um número duplo de cromosomas.
Para evitá-lo elas dividem, antes da fecundação, os cromosomas em
duas metades; a esse fenómeno chama--se a maturação. Assim é que,
enquanto as células sexuais imaturas da espécie humana contêm 48
cromosomas, as maduras só tem 24.

Os cromosomas são dispostos em pares. O par portador do esboço
hereditário para o sexo do filho chama-se cromosomas do sexo. Nas
células da mulher os dois cromosomas do sexo são semelhantes e de
nominam-:se cromosoinas X (fig. 27). Já nas células masculinas eles
são diferentes: .um é um cromosoma X, enquanto o outro, que se
caracteriza por um gancho, é chamado cromosoma Y (série superior).
Ao olhar uma célula pode--se dizer si provem de um hómem ou de
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Fig. 28 - A c'élula sexual masculina, ou espermàtozóide, é um apa
relho de transporte cujas linhas aerodinâmicas se assemelham aos

modernos aparelhos da técnica.

uma mulher. Os cromosomas Y só existem no hómem. Ao dar-se
a redução dos cromosomas à metade, a mulher fç>rma células sexuais
que só contêm um cromosoma X. Mas das células sexuais masculinas:
a metade contem cromosomas X, enquanto a outra metade tem cromo~

somas Y (série média) . Ao unir-se uma célula materna com outra
paterna que contenha crornosoma X, forma-se uma célula-filha com
dois cromosomas X: ou seja do sexo feminino, uma menina. Mas si
a célula feminina se une com uma paterna portadora de cromosoma Y,
origina-se uma célula com um cromosoma X e outro Y: por conse
guinte um meníno. Nisso se resume o segredo da determinação dos
sexos. Ela depende exclusivamente do pai. Isso vem derrubar todas
as teorias fantásticas até hoje concebidas sobre esse fato. No futuro
será possível determínar o sexo dos riascíturos com métodos exatos' e
não com superstiçõe como calendários da lua ou elixires masculini
zantes. Na fig. 27, para maior simplicidade, foram figurados não os
cromosomas humanos mas os da mosca. Na realídade a célula humana
contem 4"8 cromosomas muito difíceis de distinguir. A fórmula cromo
sômíca é para a mulher: 46 -;- 2 X; para o hómem: 46 -;- ~Y.

Certas propriedades hereditárias estão ligadas aos cromosomas Y
do hómem e por isso só se encontram nos hómerts. Entre elas figuram
a cegueira para as cores e a hemofilia, duas doenças que, em sua forma.
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acentuada, só em hómens se encontram~ sendo, pois, "lígadas ao sexo".
Talvez futuramente pela posição dos genos nos cromosomas sexuais
se possa explicar mu~tas propriedades específicas do hómem e da mulher.

As células sexuais. 'As células sexuais masculinas e femininas,
de cuja união resulta o filho, são externamente muito diferentes e isso
porque muito diferente é o papel que desempenham na' fecundação. A
célula feminina deve ser procurada pela masculina e por isso seu com...
portam~nto é passivo. Ela é uma grande esfera, a maior de todas as
células do corpo. Sendo o seu diâmetro de 1/5 de mm, ela pode, a uma
boa iluminação, ser percebida como um pontinho.. Seu peso é 1/200000

Fig. 29 - A fecundação do óvulo pelo espermatozóide que
chegou em primeiro lugar.

de grama, e, e~bora nos pareça insignificante, para o mundo micros...
cópico :constitue realmente um "peso pesado". Ela está cheia de açúcar,
amido, proteinas, para a alimentação do filho (fig. 29).

A célula sexual masculina está dotada de grande mobilidade pois
é seú dever ir à' procura da feminina. É tão delgada que recebeu o nome
de filamento do esperma e que centenas de milhares caberiam dentro
de um óvulo. Olhe-se para a pequena cabeça de vidro dos alfinetes:
pois bem, dentro dela na.dariam à vontade um milhão ,de esperma...
tozóides. Examinado a um grande a~mento, o espermatozóide apresenta
interessantes particularidades, que o tornam parecido com um torpedo
ou com um foguete estratosférico (fig. 28). Na parte anterior contem
uma cabine arredondada segundo o princípio das -linhas de força e ·cir...
cundada de uma série de aros e hastes.' No interior da cabine acha...se
a carga do pequeno foguete da vida: a cromatina, a substância here...
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ditária do pai com os 100000 genos do caráter humano. Atraz da
cabeça ha o motor, o corpo central, e ao lado dele grandes grânulos
estimulantes, dispostos em duas séries como os cilindros de um motor
e a que cabe, provavelmente, a tarefa de fornecer o estímulo para o movi
mento, a "faisca da partida" do motor. No ·motor ha uma espiral
que talvez 'transmita à hélice os movimentos do motor. Como hélice
funciona uma IOf?ga cauda dotada de movimentos ondulantes, que
impele a célula para a frente e se orienta por inclinações laterais. Para
chegar ao óvulo, o foguete espermático dev~ percorrer um caminho de
25 cm. Distância considerável para uma cél.ula que, a..pesar..de sua'
longa cauda, mal atinge o comprimento de 1/20 mm. O. espermatozóide
anda 3 mm por minuto. Para chegar ao seu destino, gasta, país, 3, 4, 5
horas, outras vezes muíto mais devido aos obstáculos do caminho. Seu
motor pode funcionar' sem interrupção durante dias e até mesmo uma
semana. Ele não leva nenhum tanque de reserva nem encontra no
caminho postos de reabastecimento. Por isso deve chegar ao alvo numa
viágem sem escalas. Mas é uma das melhores aeronaves do mundo.
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o desenvolvimento do homem

CAPíTULO III

A fecundação. Nossa vida ínicia...se por um acontecimento
e-sportivo: uma corrida a pé. 225 milhõ.es de espermatozóides, parti
cipantes dessa "corrida da vida", iniciam o percurso, coberto em cerca
de 8 horas e cuja meta final é o óvulo da mãe. Essa Maratona é uma
verdadeira competição em torno qa vida. O vencedor, entre esses 225
milhões de competidores, é o que primeiro alcança o óvulo e o fecunda,
ganhando assim o.... prêmio, o grande premio ... a Vida. Todos Os de
mais perecem. E que, mal o primeiro espermatozóide penetrou no
óvulo, o revestimento deste enrijece, fecham...se os pequenos poros e· os
competidores retardatários encontram as portas fechadas e continuam
a mover...se em vão, até morrer (fig. 29).

A corrida dos espermatozóides em busca do óvulo é uma verda
deira competição eliminatória. É a ~ele~ão do mais apto e o meio que
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Fig. 30 Eis um enigma: que espeCle de indivíduos darão estes
·cinco atos da fecundação?
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Fig. 31 - A solução:' de a resultou 'uma alga marinha; de b um
ser humano, de c uma gaivota, de d um cavalo e de e uma

estrêla domar..

38

a natureza usa para procurar melhorar o sexo. O que correu maís de
pressa e sOl:lbe encontrar o óvulo - oculto .atraz de uma cortina de
fumaça por êle próprio' produzida ~ não só é o mais veloz corredor
como o mais perspicaz descobrídor; e alem disso aínda: teve força
suficiente para, entre o grupo da dianteira, ser o primeíro a perfurar a
cutícula do óvulo. O vencedor dessa' tríplice prova é quem recebe o
prêmio e se torna pai da criança. Como em nossas competições esportivas,
tambem nessa corrida ha irregularidades, 'lances de ~ort~, acidentes e
triunfos imerecídos. Por· isso nem sempre é o maís digno que fecunda
e não temos o direito de acreditar que constituamos a melhor parcela
de no~so pai. Mas, levando-se ern. conta os bilhões e bilhões de casos,
o resultado final é justo,. como se dá nos esportés. Graças à grande
corrida eliminatória entre os espermatozóides, por que se inicía a vida
humana, ha uma seleção dos maís aptos, são os mais fortes que se per,
petuam nos filhos e os deficientes são excluidos.
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Fig. 32 - As primeiras horas da vida humana: o ovo transforma
s\€ em vesícula germinal ou blástula.

_..... ,
. .

, .. .
., ..

Depois de entrar no óvulo o espermatozóide elimina sua cauda
. propulsora, enquanto a porção intermediária, o motor, írradia para

todos os lados a sua força eimpele a cabeça - carregada éle cromatina -
através do plasma, até o núcleo celular. . .

Cínco mínutos dura a viágem do núcleo do espermatozóide, da
periferia até o núcleo do óvulo. Agora estão frente a frente os doís
núcleos; rodeados, como doís sois,. de seus corpos centrais~ A cromatína
forma grânulos, estes dispõem-se numa faixa, desaparecem os revestí
lnentos nucleares e as faixas de cromatina das duas células ficam agora
.díretamente fronteíras e começam a entrelaçar-se; eis chegado o momento
decisivo na vida humana, o minuto maís importante da exístência
inteira, pois é nele que se determina a sua estrutura. Esse é o minuto
em que se forma o seu verdadeiro caráter, que todos os acontecimentos
ulteriores e todos os recursps da educação só ligeiramente podem modí
ficar. Nesse mínuto as tendêncías hereditárias ·paternas e maternas se
reunem para formar a Personalidade. Isso é como o baralhar das cartas
no início de uma partida, em que os trunfos são distribuidos - daquí
por diante .devemos, .nolens volens, continuar o jogo da Vida com as
·cartas que nos couberam. Nesse minuto dois seres distintos, hómem e
mulher, misturam a meta-qe de seus respectivos caractere~. Eles são de
-sexos diferentes, que durante milhares de anos, em gerações sucessivas,
.acumularam bens hereditários distintos, depois dividiram-nos ·ao meio,
para, por fim, se fundirem com os do outro sexo. Dai haver muitas
.tendências que se associam em perfeito sincronismo, el1quanto outras
não conseguem harmonizar-se e levam a dissonâncias. E úm acontecí
menta problemático essa formação de um ser humano a partir de dois
sexos. Muita cousa, na nossa natureza contradictória, que nos faz
sofrer, a nós e ao próximo, se explica por esse momento decisivo.

O desenvolvilllento da estrutura corporal. Um ·quarto·~de
hora após a união dos dois núcleos, o ovo - produto dessa :união 
;começa a dividir-se (fig. 32). De. uma célula que era formam-se duas,
dessas duas quatro, essas 4 tornam-se 8, 16, 32. Elas formam um'
aglomerado semelhante a uma amora. ·0 interior da amora fluidifica-se,
,de sorte que a bola se torna uma esfera oca, denominada a vesícula
germinal. A vesícula estende-se em comprímento e achata-se, de sorte
·que suas paredes se aproximam e por fim se colocam uma sobre a outra
(fig. 33). A essa formação chata com suas duas camadas chama-se o
disco embrionárío e as duas 'camadas denominam-s~ os. folhetos embrio-
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o folheto blastodérmico superior enrola-se em tubo
cutâneo e tubo nervoso.

Fig. 35

Fig. 33 - Os primeiros dias da nossa vida.: da blástula formaram
se os três folhetos blastodérmicos.

Fig. 3-4 - O folheto blastodérmico inferior enrola-se em tubo intestinal.

náríos. A camada súpero-externa é chamada folheto embrio~nário ex
terno e a infero-interna folheto embrionário ínterno.

Na linha mediana, que vai de uma extremidade à outra, os dois
folhetos embrionários fundem-se para formar um cordão, o cordão axial.
Por proliferação dele aparece entre os dois folhetos embrionários primi
tívos um terceiro, o folheto médio.

A partir desses três folhetos do embrião é que se desenvolve, segundo
princípios muito simples, o organismo humano. Que faz uma cri~nça

quando quer, sem ajuda técnica, formar, com folhas de papel um brin
quedo, por exemplo um navio? Dobra, curva, angula as folhas e
prende os bordos jurito. Do mesmo modo procede a natureza, ao formar"
com os três folhetos embrionários chatos l o corpo humano.

Em primeiro lugar o folheto infero-interno curva-se para baixo
até que seus bordos livres se toquem e se fundam. Dessa forma o folheto,

embríonárío~ até então plano, torna-se um tubo, o tubo intestinal, que
atravessa o hómem no seu eixo longitudinal (fig. 34).

Depois é o folh~to superior que se curva 'não uma única vez, como
o inferior, mas duas vezes (fig. 35). A sua primeira curvatura é analoga
à do folheto inferior, isto é com os bordos livres para baixo até se tocarem
e assím formar-se um tubo largo, que envolve todo o embri~o e é:.
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chamado o canal principal. Depois, ao longo do seu eixo forma..se uma
prega, que dá orígem a um sulco, a' goteira nervosa. Os bordos da prega
crescem um no sentido do outro e transformam a goteira em um tubo,
o tubo nervoso. Nosso sistema nervoso é um tubo que, paralelamente:.
ao tubo intestinal, percorre o corno em seu sentido longitudinal.

O tubo nervoso nao permanece na superfície mas afunda, de sorte
a ficar situado por baixo do revestimento cutâneo. O hómem é um
sistema de três tubos. Num grande tubo, a pele, estão suspensos dois
tubos mais estreitos: o tubo intestinal e o tubo nervoso .

O folheto médio do embrião enche o espaço entre os outros (fig. 36).
No eixo mediano ele expessa..se para formar os ossos, cujo conjunto
é o esqueleto (1) .. Lateralmente aos pssos o tecido continua mole e
transforma..se em carne, isto é, musculatura (2). Numa parte dos

a coluna verte-

- bo intestinal.

músculos aparecem ,cavídades e eles tornam-se músculos ocos ou vasos
sanguíneos (3). As células que se desíntegram para a formação dessas
cavidades vêm a constítl.:lír o sangue. Ossos, músculos, vasos e' sangue
são, pois, os órgãos derivados do folheto médio do embrião.

A forInação dos órgãos. É talnbem segundo princípios sim
ples que os órgãos do corpo se for'mam a partír dos três tubos e do cordão
axial no meio.

:_-::l em tubo

b

Fig. 37 - O tubo intestinal a alarga-se no meio para formar o
estômago b e forma na sua porção posterior as alças intestinais c.

1. Os órgãos do folheto interno do embrião (fig. 37). O tubo
intestinal alarga..se no meio para formar o estômago, que divide o
canal intestinal em çloís segmentos: .o anterior ou esôfago e o posterior
ou intestino. O segmento posterior aumenta consideravelmente de com..
primento de sorte que para caber dentro do corpo precisá formar sinuosi
dades, as alças intestinais.'

'ca vez, como
tura é analoga
até se tocarem
embrí~o e é:.
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Mas alem do tubo intestinal tornar-se sinuoso em s~u-.r-todo, em
cada segmento as suas paredes formam pregas para dentro e para fora
(fig. 38). O pregueamento para dentro origina as largas pregas intes
tinais e as finas vilosidades, que estão situadas lado a lado çomo os
pelos de uma escova (fig. 38, fileira inferior). O 'pregueamento para
fora dá lugar a salíências que são a forma primitiva das glândulas.
'Glândulas são proeminências do tubo intestinal ou da pele, cujas paredes
fabricam produtos da ativídade celular, as secreções glandulares. A

Fia. O - _

ro -

Fia, . I - _ ~ _

ta-se err:

Fig. 39 - (j tubo nervoso dobra-se e espessa-se em sua extre
midade anterior para formar o encéfalo.

Fig. 38 - A parede intestinal invagina-se internamente para for
mar pregas e vilosidades (estrias inferiores) e externamente para

formar glândulas (estrias superiores).

princIpIo as prolíferações glandulares são simples e chatas. Depois elas
aprofundam-se e ramificam-se" formando órgãos ocos ramificados em'
forma de árvores ou encravados~ como minas, no interior do corpo:
os pulmõés, o fígado, o pâncreas (fig. 38, fileira superior). '

II. Os órgãos do folheto _xterno 'do 'embrião. O tubo nervoso
cresce em suas extremidades (fig. 39). A extremidade anterior dilata
se e forma a vesícula cerebral, que, não encontrando espaço para con
tinuar a crescer, torna-se cheia de sinuosidades como vimos acontecer
com C? intestino; desse mocto formam-se os vários segmentos do cérebro.

A superfície da vesícula cerebral é a princípio lisa mas ulteriormente,
tambem por falta de espaço, torna-se pregueada, originando assim aS

I

circumvoluções e sulcos tão caraierísticos do cérebro dos animais su
periores.

Como a parede do tubo intestinal, tambem a pele invagina-se para
dentro e para fora (fig. 40). As salíências exteriores tornam-se pelos,
as reintrâncias glândulas sudoríparas e sebáceas..
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III. Órgãos do folheto embrionário médio. Muito diversa é .a
evolução do folheto médio, que .se segmenta (fig. 41). No cordão
axial (a), até então sólido, surgem sulcos situados um atraz do outro,
trínta ao todo, de sorte que a haste, .a princípio lisa, torna-se um fio
de pérolas. Os sulcos aprofundaln-se e as pérolás se afastam. Com
isso o cordão axial fica composto de 33' membros situados um átraz
do outro: as vértebras (b). O cordão axiaÍ transformou-se em coluna
vertebral. Esta serve para o movimento e proteção das "partes moles"
do corpo. Para isso ela circunda os dois tubos entre· os quais está situada.

~e para for
:=._~ mente para

b .
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___~ rior). .

O tubo nervoso
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Fig. 40 - A pele emite para fora 9S pelos (em cima) e para den
tro as glândulas sebáceas e sudoríparas (em baixo).

Na parte superior .ela envolve o tubo nervoso, que passa assím a sítuar.-.
se dentro da coluna vertebral; para baíxo ela abarca, com largos arcos,
o tubo intestinal. Esses largos arcos ósseos para proteção das vísceras
são as costelas (c). Nos animaís terrestres, desse esqueleto central partem
os membros, ·braços. e pernas, destinados à movimentação do corpo.
Estão artículados com a coluna vertebral os doís sistemas de .órgãos a
ela intímamente ligados: o tubo nervoso dentro dela e o tubo muscular
ao lado. Dessa forma, .ao findar-se o desenvolvímento corporal três
importantes sistemas de' órgãos - esquelet~, sistema nervoso e múscula-

-agina-se para
am-se pelos, Fig. 41 - A formação do esqueleto. O cordão axial (a) segmen

ta-se em \ értebras (b), que na parte superior envolvem o tubo
nervoso e na inferior o tubo intestinal (c).

extre-

~ llteríormente,
ndo assim as I

s anímais su-
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a b c d e

Fig. 42 - O tubo vascular forma uma curva em S da qual se
origina o coração. /

tura - formalTI porções situadas uma atraz da outra ou, C01UO se diz
cientificamente, estão divididos em segm~ntos.

Em tqdos esses órgãos crescem, como brotos, os vasos sanguíneos,
que' depois se tornam ocos e se enchem de sangue afim de levar aos
tecidos alimento e gaz respiratório. Para que o sangue possa mover-se
através do tubo vascular, forma-se no meio do seu curso uma bomba
central, o coração (fig. 42). O tubo vascular curva-se em 5, as paredes
da curvatura enCQstam-se (c), fundem-se, ao nível dessa união desaparece
a parede divisória (d) e assim constitue-se o coração, formado de várias·
cavidades e canais e de expessas paredes; é a sua pulsação que impele
o sangu~ através dos vasos.

Assim é que se forma o' novo ser a partir das células - óvuJo e
espermatozóide - de seus pais. A célula transforma-se numa esfera
de células, a esfera oca num disco embrionário e dos três folhetos do
embrião vêm a desenvolver-se os três sistemas do corpo humano. Esse

sistema de três folhetos embrionários é preciso ser tido' sempre em
mente quando se· deseja compreender a organização do corpo inteiro.
A fig. 43 mostra suas relações com o corpo 'humano já formado. Em
cima veem-se os três folhetos embrionários no momento em que co
lneçam a formar o sistema de órgãos: (1) é o folheto interno, de que
se origína o sistema intestinal, (2) o folheto médio, que dá orígem aos
ossos,' músculos e vasos sanguíneos e (3) o folheto externo, orígem da
pele e sistema nervoso. Em baixo vê-se o hómem decomposto nos
três sistemas de órgãos correspondentes a esses três folhetos embrionários.
A descoberta dos três folhetos e de sua relação com a estrutura corporal
é o resultado de penosas pesquizas e discussões que duraram centenas
de anos. Mas valeu a pena pois a doutrina dos três folhetos embrio
nários permite uma solução clara, simples e compreensível para o enigma
da organízação do corpà. '

A lei biogenética. . Um fato ressalta, claro e simples, da obser...
vação do desenvolvimento humano: da célula origina-se a esfera de
células, desta a vesícula oca e da vesícula o disco embrionário chato com
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Fig. 43 - O homem orIgIna-se dos três folhetos blasto'dérmicos, I, 2, 3, e
por isso se compõe de três sistemas de órgãos. Folheto interno sistema
digestivo; folheto médio == esqueleto, musculatura, vasos e sangue; folheto

externo == pele e sistema nervoso.
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seus dois folhetos. O folheto inferior transforma~se em tub o i~testínal,
o superior em tubo nervoso e pele, do folheto médio originam-se ossos~
rÍ1úsculbs e vasos e assim se processa a divisão do corpo em segmentos.
Embora isso se]a rigorosamente exato, é preciso acrescentar que os fatos
nã.o se passam com tanta simplicidade" Pelo contrário, é um aconteci
mento extremamente complícado e problemático. E não fosse assim
não sería preciso um século para que os embriologistas pudessem, entre
lutas e discussões, estabelecer a luz sobre o assunto e reconstituir a históría .
romântica do desenvolvimento do embrião. .

~os cromosomas ~ tão pequenos que todos os 48 juntos não
formam um trigésimo do tamanho de. um ponto . - está concentrada
toda a força do desenvolvimento embrionário do ser humano .... No ovo
humano quasi invisível - externamente em' tudo parecido com um
grânulo de caviar e cem vezes menor que este - estão contidas todas as
predisposições espirituais e do caráter das famílias humanas, o dom da
.música ou a aptidão para a matemática, de sorte que quando' um dos
traços característicos de um ancestral aparece num de sêus descendentes,
logo se diz.: isso está no teu sangue, é a herança de um teu bisavô,
que viveu ha 100 anos. - Que tantas qualidades possam albergar-se
num mísero grão escuro não é um fato simples e claro mas sim ,um
profundo e insondável mistério.

Mal o espermatozóide penetra no óvulo começa, segundo um plano
preestabelecido, o desenvolvimento do novo ser. O ponto de entrada
do espermatozóide será mais tarde a extremidade inferior da coluna
vertebral e a linha percorrida, em seu trajeto, pelo espermatozóide. vai
ser a linha mediana do corpo. Pode...se ainda dizer com precisão: nesta
parte vai desenvolver-se o cérebro, aqui aparecerá o olho direito ...
Mas as cousas nem sempre são simples assim pois qurante o desenvolví
menta humano ha muitos enigmas, de sorte que, depois de bem com
preendidas as linhas gerais da embriologia, verificamos que atraz delas
se escondem. muitos problemas obscuros; a embriologia, embora simples
nas suas manifestações, é muíto complicada em sua essência.

Entre os mais lindos segredos da embriologia figura' a' lei bio
genética:, a história do desenvolyimento de cada indivíduo é uma breve
recapitulação da história do desenvolvimento de toda a esp~cíe. Ao
nascer nada mais somos que um animalzinho t; até menos que ele pois
poucos animais ao nascer sã9 tão frágeis como o hómem. Durante a
juventude percorremos toda a história da espécie humana. A' princípío
quando nos falta algo, berramos como um animal, depois andamos de
gatinhas, levamos à boca tudo que encontramos, gostamos de' brincar
na terra suja, trepamos como os macacos, descàbelamo-nos como as
feras, como os índios píntamos o rosto com carvão' e cinábrío, gostamos
de brincar de guerra, mentimos como um semicívilízado e assim vamos
percorrendo, em nosso desenvolvimento individual, todas as etapas da
história de nossa espécie.
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Fig. 44 '- O embrião hu
mano de 20 dias Ç1.presen
ta no pescoço, como lem
brança 'da vida aquática
de seus antepassados, qua
tro reintrâncias branquiais.

Assim como após o parto sofremos essa evolução psíquica, tamben1..
antes delê, quando ainda no seio' materno, revivemos no ·nosso desen
volvimento corporal, toda a história primitiva da espécie humana. E
só essa história permite explicar inúmeros fenómenos accessórios e voltas
que dá o desenvolvimento da criança e!TI flagrante contraste coml'o
princípio geral' da natureza: procurar fazer tudo pelo caminho mais.
curto.

Na fase de união do óvulo com o espermatozóide o hómem é.
uma.7 ameba: dessa ameba unicelular provêm todos os ,seres terrestres.
O aglomerado celular e a vesícula de células constituem as duas etapas
seguintes do desenvolvimento e ao mesmo tempo a forma do organísmo
~e. muitas plantas e animais inferiores; Nessa fase o ser humano ocupa,
na escala da evolução, lugar idêntico ao de uma estrela do mar. E o
fato de, durante: 9 meses, ele flutuar no líquido aniótico materno é a
um tempo recordação e prova de que o ser humano - como~o:ensina

a geologia - durante a maior parte do seu desenvolvimento viveu não
sobre a terra mas nos mares, como um animal marinho. Tambem em
sua fase primitiva a libélula, a rã, eram ani
mais aquáticos, pois ainda hoje suas larvas
vivem na água.

O mais forte':~ indício desse fato 'r é a
aparição - no 20° dia do desenvolvimento
embrionário - no pescoço de todos os seres
atualmente terrestres, o hómem inclusive, de
4 pares de brânquias, órgãos respiratórios dos
peixes e que são a ponte de união entre as
guelras e o mundo exterior; através delas o
peixe expulsa da cavidad~ bucal a água em
que respira, sem que ela possa penetrar no
estômago (fig. 44). A aparição das brânquias
só pode, logicamente, ser explicada' pel~·?lei

biogenética: viviam na água os antepassados
dos atuais seres terrestres. Nos cromosomas
celulares; ao lado de dezenas de milhares de
outros fatores hereditários, ha ainda genos
remanescentes dessa "era aquática' ,. Nos
albores do desenvolvimento embrionário 
quando os genos propriamente· "humanos"
ainda não manifestaram toda a sua influência
e ainda" predominam os antiquíssimos genos
primitivos - esses fatores hereditários .en
tram, por pouco tempo, em atividade e
começam a formar órgãos. Mas esses órgãos
não conseguem completar-se e, depois de se
esboçarem apenas, entram em regressão para
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Fig. 46 - T
desenvol ime

Fig. 45 - órgãos do corpo humano derivados das brânquias dos
peixes seus ancestrais.

ou desaparecer de todo' ou ir servir na formação do edifício humano ..
O edifício humano deve ser comparado a uma velha edificação moder~

.nizada e não a :um edifício novo construido segundo uma planta, de

.maneira rápida, barata e perfeita. Na planta da edificação primitiva
figuravam brânquias, hoje sem finalidadé alguma pois '0 ser humano
passou a viver sobre a terra. Por isso as brânquías são transformadas
em novos órgãos, da mesma forma que ao comprarmos uma velha
casa podemos fazer da adega uma garage.

As brânquias constam de arcos duros, que mantêm o aparelho
branquial, e de invaginações abertas entre os arcos..Os arcos branquiais
'vão produzir (fig. 45): o maxilar inferior (I), os ossos do ouvido (II),
o osso hióide (III), a cartilágem cricóide (IV). As invaginações originam:
o'canal auditivo (a), as glândulas salivares (b), as paratireóides (c) e
-o timo (d), este último situado no tórax.

Orgãos involuidos e vestígios de órgãos. Vimos que as
'brânquias são' modernizadas, da mesma forma que os bicos de gaz são
substituidos pelas lâmpadas elétricas. Já outras formações primitivas não
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Fig. 46 - 'Tanto no estado de ovo (fig. 30) como ainda n~ 3.a semana de'
desenvolvimento embrionário o homem não pode ser distinguido "de um réptil,

qe um pássaro, de um mamífero.
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Fig. 48. - Atavismos ou
anaplasias .são órgãos
supérfluos, que apare
cem excepcionalmente:
Exemplo: a cauda ver··

tebral.

Fig. 47 - Órgãos atrofia
dos são órgãos tornados
supérfluos e' que todos nós
possuímos. Exemplo: a sub
língua, que data do tem-

po dos reptis.

sao utilizadas mas perlnanecem em sua for...
ma original éomo relíquias de família num
canto da' casa. Essas relíquias chamam-se
órgãos ínvoluidos. Coloca-te ante um espelho
e examina a face inferior da língua (fig. 47).
Por baixo da moderna língua muscular dos
mamíferos vê-Se um lobo denteado - é a

· vdha língua dos réptis e anfíbios, com que
a cobra açouta o ar e o camaleão apanha
moscas.

Por vezes ·esses órgãos invóluídos não se
contentam com seu papel de relíquias ances
trais mas transformam..se em órgãos bem
desenvolvidos mas inadaptáveis na moldura
do corpo moderno: são as ma:Ifortriações.
Inúmeras malformações humanas nada mais
são que órgãos involuid'os que se desenvol

veram. Muitas crianças nascem com brânquias .abertas no pescoço
(fístulas cervicais) ou com uma penúgem animal, ao passo que o ser
humano normal elimina, antes -do nascimento essas recordações ani!TIais,
que flutuam no líquido aniótico e são engulidaS por ele, poís o seu
material vai servir à formação de unhas e outros tecidos.' Os pelos
de' nossa primitiva pele animal são a primeira alimentação sólida

- que ingerimos pela boca' em nossa vida.
Uma dessas militas recordações que o em..

brião exibe é, nç ''fim de primeiro mês de vida,.
uma verdadeira cauda fbrmada de vértebras e
situada na extremidade da coluna vertebral'
(f~g. 44). Por Vf.Zes ela não regride e a criança
nasce com cauda (fig. 48).

Segundo as ··teorias enlbriológicas, todos os
organismos superiores derivam dos. mesmos
antepassados, tão semelhantes são eles nas pri..
meíras etapas de seu desenvolvimento embrio...
nárío que não é possível distinguí-Ios. Quem
poderá, olhando os ovos da fig. 30 dizer qual
se transformará em planta, qual em estrela do
mar e qual em hómem ? Tapando a parte ínfe...
rior da fig. 46 podemos perguntar a qualquer'
conhecido qual desses embriões vai ser um cavalo,
uma lagartixa, um homem e uma pomba.
Não é possível, nem mesmo a um .professor de
embriologia, responder exatamente, salvo por
acaso J a essa pergunta. Assim é que'o famoso
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fundador dessa. ciêncía, Carlos Ernesto von Baer, dísse em .seu livro
'Embriologia animal" (1828)": "Tenho conservados em álcool1 dois

pequenos embriões cujos nomes esqueci de anotar. Por isso não lnc
foí possível diZer a que classe pertencem. Tanto poderia tratar...se de
_alamandras, como de pequenos pássaros ou mesmo de. mamíferos
muito jóvens". O pesquizador francês Agassíz era um feroz adversário
da teoria da órigem comum do mundo animal. Mas ele próprio se
refutou ao não conseguir ·classificar em sua. coleção um embrião que
esquecera de etiquetar.i De sorte que ...não só a embríología como a sua
história estão cheias de anedotas interessantes, que nos mostram o que
é na verdade a ciência da vida: tão simples que tudo' pareceria compre...
ensível, quan o na realidade está cheia de enigmas e segredos que nínguem
decifrou.

invóluidos não se
e relíquías ances...

-se em órgãos bem
táveís na mold~ra

as ma:Ifortriações.
umanas nada mais

s ue se desenvol....
tas no pescoço

o passo que o ser
cordações animais,

r elc J poís o seu
c'dos. Os pelos
imentação - sólida

-em em sua for...
e família num
ías chamam-se

., - - e ante um espelho
. língua (fig. 47).

a muscular dos
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8. - Atavismos ou
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CAPín;LO IV

o ecido
. .

conJuntlvo

Células, tecidos e órgãos. O elemento fundamental de uma
casa é o tijolo (fig. 49...a). Os tijolos reunem...se em -muros (b) e estes
em paredes e tetos. Mas paredes e tetos sózinhos constÍtuerp. não a casa
mas apenas a sua estrutura externa. Nesta se c;olocam janelas e portasp

as paredes são forradas de papel, o assoalho coberto de tapetes e linóleos»
acrescentam...se tubos de calefação e condutos para água~ lustres e cam...
p~ínhas (c). Mas mesmo agora ainda não está pronta a casa. Os espaços
assim creados são transformados em habitações e reunidos segundo
determinado~ pontos de ·vista. Quartos,. cozinha, banheiros, sacadas 'e
corredores constituem um "apartamento" (á). Outra série de quartos
é. destinada a uma loja, uma terceira a um escritório, a quarta a cinema.
A soma desses -"locais" forma a casa.

Da mesma forma é organizado o corpo humano. Seu elemento
fundamental é. a célula. As células reunem...se como os tijolos para
formar muros, tetos e assoalhos: os teci40s do corpo humano, músculos,

Fig. 49 - O corpo tem a mesma estrutura de uma casa. Tijo
los (ou células) (a) formam muros (tecidos) (b), estes formam
quartos (órgãos) (c) e os quartos fonnam apartamentos (siste-

mas de órgãos) (d).
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Fig. 50 - Os" nove sistemas dé órgãos do corpo humano: I siStema óss~o,

2 musculatura, 3 sistema da circulação sanguínea, 5 sistema linfático, 5 or....
gãos de 'purificação dó" sangúé:" pulmões· e rins, 6 aparelho digestivo,,' 7 glân-

dulas hormoniais, 8 sistemá' nervoso, 9 órgãos dos sentidos.
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Fig. 5I - Tecido gelatinoso, o tecido mais antigo e mais simples
do corpo humano. Nos 'adultos êle só se encontra em grande quan

tidade no interior _do olho.

glândulas, teêído nervoso, etc~ Os tecidos formam' a 'estrutura externa.
Nas primeír'as fases do desenvolvimento o embrião se compõe apenas
de tecidos. Depois eles se reunem em órgãos. Estabelecem-se corredores
e abrem-se portas. Ao longo' das paredes dispõem-se os canos de água
quente e os fios elétricos dos nervos e na extremidade destes toda a
série de aparelhos de alarme, os órgãos dos sentidos. Um quarto ..trans
forma-se em oficina, outro em celeiro, o terceiro num atelier fotográfico
como os olhos ou uma sala de rádio como o ouvido. Chamam-se órgãos
esses espaços internos da casa, cheios de dispositivos vários. 'O coração,
o estômago, os rins são órgãos. Como' se dá com os quartos da casa,
tambem os órgãos não fícam isolados mas se reunem em apartamentos:
os síst~mas de órgãos (fig. 50). Os sistemas de órgãos mais importantes

são: o sistema ósseo (1), o sistema muscular (2), o sistema vascular (3),
o sistema linfático (4), o sistema digestivo (6), o sistema das' secreções
internas (7), o sistema nervoso (8). 'Tijolos, muros, quartos e aparta-
mentos são as unidades de que se compõe a casa. Célulàs, tecidos, órgãos
e sisteriüls 'de órgãos são as unidades correspondentes do corpo.

O tecido gelatinoso. É o tecido ~ais antigo e mais simples do
corpo. Ainda mais: é um dos mais velhos tecidos da história terrestre,
componente· quasi exclusivo dos animais marítimos inferiores das eras
primordiais, esponjas e estrelas ·do mar, polípos, etc. Tambem o hómem,
no início de sua vida embrionária, é um organismo gelatinoso. Já no
organismo adulto ele é muito escasso, só existindo em grande quantidade
no corpo vítreo do ·globo ocular. Para vê-lo basta seccionar um olho
de boi: ,da cápsula salta o corpo vítreo, que é uma 'esfera' de tecido
gelatinoso. O exame microscópico revela riele células estrelaçlas, unidas
entre si por fibras para formar um tecid<? (fig. 51).

ema· ósseo,
anco, 5 ór...
'\0 7 glân-
·dos.
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o tecido conjuntivo. No decurso da evolução do organismo
as fibras crescem de cpmprímento 'e separam,se de suas células mães:
o tecido transforma-se em tecido conjuntivo fibroso. Tome-se um
pouco de a-lgodão, separem,se bem as sua~ fibras e espalhem,se no meio
delas algumas ervilhas e grãos de pimenta - eis u~ modelo de tecido
conjuntivo fibroso a um aumento de 100.000 vezes.

N·a fig. 52 vê-se o ór'gão mais. simples, do corpo humano: o perí
côneo. .A olho nú ele é como uma fina folha de borracna 'que .-~~veste»

Fig. 52 - Peritôneo, o mais simples dos orgãos. Consta sobre
tudo de tecido conjuntivo, disposto em 3 camadas, a, b, c e de
uma camada de células de revestimento d. Entre as camadas con
juntivas ha redes ·de linfáticos L, vasos sanguíneos A e nervos N.
Dos vasos linfáticos flue o líquido abdominal, que mantem hú
midos e lisos os órgãos do ventre. -E' evidente' a semelhança COIU

telhado de uma casa.

como tapete, as paredes da cavidade abdominal e tem por função mantê
la húmida, lisa e quente. Ele compõc,se, na essêncía, de tecido conjuntivo
disposto em várias camadas superpostas. Na calnada inferior (a) o
recido conservou seu caráter primitivo, constituindo um "tecido con
juntivo frouxo". Na camada média (b) as fibras desenvolveram,se mais
fortemente e formaram um "tecido conjuntivo denso", de que as células
formam apenas uma parcela diminuta. Na camada superior (c) as
fibras estão tão agrupadas que formam uma membrana vítrea. O

Fig. 53 - Nossa a
conjuntiv~s. A pe
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Fig. 53 - Nossa aparência será jovem ou velha confonne o estado das fibras
conjuntivas. A pele da Vênus é. rígida porque cada fibra de seu tecido con

juntivo' é jove~. e resistente.

tecido conjuntivo laxo corresponde ao algodão, o denso a um tapete e
. o vítreo ao papel. Apalpe-se entre dois dedos uma folha deste livro:
o seu papel é um tecido conjuntivo fibroso que a compressão e o trata '
menta químico expessaram e transformaram em "membrana vítrea~t .
No corpo ha todos' os graus de transição entre o algodão mais fino até
o couro mais quro, passando pelo delicado tule e os lenços de todas as
espécies.' O couro~ nada 'Il1ais -é que· o .tecido conjuntivo da pele animál
submetido a um preparo especial. Tecendo-se as fibras obtem..se cápsulas
e faixas de uma resistência incrível, que ultrapassa a das cadeias-metálicas.
Si a' coluna vertebral é p~':lticamente impossível de romper":se é pela
resistência invencível oferecid~ pelos milhares de pequenos ligamentos
que prendem as vértebras. Os ligamentos da bacia, que unem o tronco
com as coxas, são tão fortes que suportam uma carga de 400 quilos e
poder-se-ia, sem receio, fazer uma viágem de balão dentro de uma
barquinha que nada maís fosse que a bacia humana presa ao balão e
mantida pelos ligamentos pelvianos.

Ao cozinhar-se o tecido conjuntivo as fibras libertam uma albumina
grumosa', a cola. A cola animal é extraida, P9r cocção, do tecido con...

juntivo dós ossos. Cozinhando..se em água,
ossos e pedaços de ·carne, obtem..se uma so...

, lução de cola, o caldo, que contem não só
a cola como os "extratos'), de agradável
gosto e odor, da carne e dos ossos. O
caldo de çarne é pois uma solução de cola
adicionada de substâncias eXtrativas.

As velhas fibras conjuntivas são indi
geríveis ; é por isso qúe' a cozinheira bate

rg nismo
as mães:

me-se um
~"!",,,~.,,! IHh~"""'-se no meio

e o de tecido

o mantê- /
o conjuntivo

. eriar (a) o
tecido con..

1'C1:>?"':I."l:::l'"':\:I"l·~p1""':lm"'se mais
e as células
'ar (c) as
/ e, O
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Fia.

A conser a
conservar a el
célula do co
requer aliment
e de férías pa
ar livre não
interior do noss
fome, são as 1 0'-

o cansaço é por ~.... .
dade, começam -
Çada fibra con'
víye, respira,

à carne; sobretudo' a carne velha, afim de arrebentar as fibras con...
juntívas ou então· deixa-se macerar em vínagre ou leíte azedo, porque
os ácidos atacaIn as fibras conjuntívas. As fibras conjuntívas jóvens
são elásticas como tíras de· borracha. Levante-se uma prega de pele
do dorso da mão e depois solte-se: as fibras conjuntívas voltam de
novo à sua situação norlnal e desfazem a prega. A elasticidade das
fibras conjuntívas da pele é o segredo do aspecto juvenil. A nossa
'aparência moça ou velha depende do nosso tecido conjuntívo. O moço
é um indivíduo cujo corpo encerra bilhões de tiras de borracha elásticas;
cada fibra conjuntiva da pele da deusa juvenil da fig. 53 é tão rijamente
jóvem como a própria deusa. O hómem envelhecido é um índividuo
cujas faixas de borrachas estão lâxas e superdistendidas. Na pele da
velha da fig. 54 cada Ulna das fibras está tão cansada e· frouxa como
a própria mulher. Esse é o aspecto dos ~ndivíduos cujo tecido conjuntivo
perdeu sua elasticidade.

A, lei do treino. Toda lnáquina já usada diminue de valor:
torna-se' de "segunda mão". No ser vivo dá-se o contrário. No início
de sua vida seu valor é lnínimo e só vaí aumentando graças ao trabalho'
e exercício. De uma máquina nova diz...se: funciona admiravelmente.
E de um boxeur ou pianista noviço: ele poderá tornar-se excelente si ....
Esse "sC' quer .dizer: si, mediante trabalho e exercício, ~ouber levar sua
máquina jóvem ao auge de sua capacidade. Ao contrário' das máquinas
mortas, o organismo, longe de perder com o uso, só graças a' ele adquire

sua potencialidade máxima.

'0 que se aplica ao organismo.j ínteíro
vale tambem para cada uma de suas partes.
As artículações precisam de exercício para
conservar-se movéis; elTI caso contrário tor...
nam...se "enferrujadas". Os músculos devem
set postos a trabalhar diariamente_~ atéo

Fig. 54 - A velha operária de Rodin tem aspecto velho e gasto porque as' fi-o
bras conjuntivas de sua pele estão tão gastas e cansadas como o próprio ·corpo.
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tas con...
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- _ ~'TO. () moço
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o rijamente
fi individuo

a pele da
frouxa como
o conjuntivo

limite da fadiga, afim de fortalecer-se e chegarem ao auge de sua capa..
cidade. Logo que cessam os exercícios diminue a capacidade. O esta...
mago, para permanecer são, precisa de alimentos fortes e os rins nada
sofrem pelo fato de des~mpenharem, durante 70 ou mais anos a fio,
a complicada tarefa de desintoxicar o sangue. O cérebro não se torria
fraco por muito pensar; a,o contrárío: os grandes poetas, pensadores
e pesquizadores causam' admiração pela lucidez do espírito mesmo na
velhice. Esquilo mesmo velho escrevia dramas, Ticiano pintou até os
99 anos, Voltaire morreu em meio de seus triunfos e Goethe, Wagner,
Tolstoi e Edison conservaram a frescura de espírito até, após 60 e 70
anos de ininterrupta ativídade psíquica, chegar ao fim natural da vida
humana. Para o hómem vale a lei do treino: o -trabalho, longe de
ser, nocívo ao' corpo, só pode aumentar.. lhe ao máximo a capacidade
funcional. .

A massagem cutânea. Massagem é a ginástica das fi
bras conjuntivas.

Fig. 55

A conservação da' juventude do tecido conjuntivo. Para
conservar a elasticídade, o tecido conjuntivo requer treino diárío. Cada
célula do corpo hum~no é um indivíduo que tem sua vida própria,
requer alimentação e cuidados adequados e necessíta de sono, de trabalho
e de férias para conservar...se jóvem. A necessidade' que sentimos de
ar livre não provem de um, "eu" imaginário mas sim das células do'
interior ,do nosso corpo, que estão sofrendo falta de oxigênio; si temos
fome, são as nossas células que estão a pedir alimento e sí se manifes.ta
o cansaço é por que as células nervosas do cérebro, após um dia de ativí
dade, começam a fatigar-se e a diminuir .de rendimento de trabalho.
Çada fibra conjuntiva, de nossa pele é um pequeno ente 'autónomo, que
viye, respira, come, se limpa, repousa e deseja exercítar..se diariamente

nísmo,.j inteíro
e suas partes.

e.:'ercício para
" .contraria tor...

" ulos devem
até o

e de valor:
--.:... ·0. No início
_ ~as ao trabalho'

níravelment~.
_-celente si ....
bet levar sua
das máquinas
a ele adquire



- Fig."56·- A medula espinhal (Rn1) conl os gânglios (Ggl) e os nervos sen
_sitivos e motores (se e mo), envolvida I por várias camadas e redes de tecido
conjuntivo. Todos os órgãos .do corpo estão cuidadosamente envolvidos enl
tecido' conjuntivo como a porcelana .que embalamos cuidadosamente para não

sofrer com os nl0vimentos e abalos.
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e os nervo sen
redes de' tecido

e envolvidos eu)
r.r.I(;ldÚ'0S2mente para não

para manter-se sã. Não ha melhor çreme de ~ beleza que um cuidado
correto com as fibras conjuntivas. E preciso dar-lhes a alimentação
correta, sono e férias suficíentes, limpar os poros por que a pele lança

. no exterior seus produtos de eliminação e, sobretudq, dar exercício
diário às fibras. A. fig. 55 mostra. como a maSságem da pele age sobre
as fibras conjuntivas. A masságem evita que os vasos sanguíneos se
tornem preguiçosos e contraidos e conserva-lhes a capacidade de reação.
As fricções eX1?remem para fora dos canais glandulares os produtos de
eliminação. E preciso naturalmente cuidar da pele enquanto é cedo p

pois si é possível conservar em bom estad9 um tecido jóvem não ha
quem possa rejuvenescer tecidos velhos. E tanto impossível restituir
a elasticidade às fibras conjuntivas çomo às velhas tiras de borracha ou
as molas metálicas já distendidas. E preciso não ter ilusões. Si podemos
retardar o envelhecimento é impossível reconquistar 'a juventude perdida.

A distribuição do tecido conjuntivo no corpo. O tecido
conjuntivo é o tecido mais espalhadQ pelo' corpo.. A partir do folheto
embrionário médio - situado no centro do embrião - .as células con
juntivas espalham...se por todos 9S interstícios do organismo em cresci
mento, enchem todos os ângulos e lacunas como si fossem algodão,
espalham...se sobre a superfície dos órgãos 'e dessa forma vão constituir
suas cápsulas e envoltórios. Uma vez completado o desenvolvimento
do corpo, ·todas as suas regiões são recheadas de tecido conjunt~vo e todas
as células são envolvidas por esse tecido. como os ovos nas caixas de
acondicionamento ou como os tijolos de uma casa no seu cimento. Tal
como acontece com cada célula, tambem os órgãos são cobertos de
mantos conjuntivos ou suspensos a lig,\mentos. O cérebro possue umá
cápsula arçisticamente tecida: as ·.meninges. ..A medula ~pinhal tambem
apresenta um revestimento de tecido conjuntivo (fig·. 56), os ossos são
por ele envolvidos, as articulações são circundadas e 'os músculos são
rodeados de fortes mantos conjuntivos, em que executam movimentos
de vae...e...vem como os cilindro~ de 'uma máquina a vapor (fig. 141).

Si de um corpo humano se retirassem todos os órgãos deixando
apenas· o tecido conJuntivo, restaria uma trama perfeitame·nte: tecida)
com centenas de milhares de compartímentos, um gigantesco casulo, o
arcabouço do edifício humano.'



CAPíTULO V

A gordura

o tecido gorduroso. Em dados pontos do corpo as células
conjuntivas enchem-se de gordura. Esta aparece a princ,ípio em gotí
culas, que depois engrossart:l, confluem e finalmente toda a célula inchou
se çomo um balão e se transformou numa grande·e brilhante gota de
gordura, enquanto o plasma celular foi 'empurrado para a periferia,
onde aparece como uma estreíta orla (fig. 57) (a-e). Sendo a gordura
fornecida às celulas pelo sangue, são sobretudo as células .próximas aos
vasos sanguíneos que se· transformam em glóbulos de gordura e final
mente, como cachos de uva., .se amonto'am em torno da haste constituída
pelos vasos. Chama-se "tecido gorduroso" aquele em quç a maioria
das células sofreu essa ttansformação em glóbulos de gordura.

Fig. 57 - A gordura' origina-se do tecido conjuntivo, cujas
células se enchem de gordura. As células a-e mostram a trans
formação de uma célula conjuntiva em célula adiposa. As célu
los adiposas dispõem-se em c~chos de uva (f). O tecido gordu
roso é rico em vasos, em cujas paredes' ha "mastzellen" pardas,
que dese~penham, nos processos metabolicos, um papel impor-

tante, embora ainda Po.uco conhecido.
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Fig. 59 - Obesidade: O' marechal de
campo Gallas era tão gordo que tinha'
de carregar seu ventre num carrinho.

Fig. 58 - O metabolismo.
das gorduras é regulado
pelo centro de repartição
das gorduras ( I ) , pelas
glândulas que dirigem as
gorduras (3) e pelas glân
dulas que queimam as gor-

duras (2 e 4).

A distribuição da gordura. A formação do
tecido gorduroso não se dá ao acaso mas é regulada
por um centro nervoso situado no cérebro, o qual,
mediante influxos nervosos, facilita ou impede, em
cada região do organismo, a transformação do tecido
conjuntivo em gorduroso (fig. 58). Quando uma
mulher se queixa do excesso. de gordura em seus
seios, enquanto o rosto permanece normal, ou da
largura excessíva de seus quadris ou de terem suas
pernas, no decorrer dos anos, assumido proporções
elefantinas - a culpa ~ disso tudo reside nesse centro

cerebral de repartição da gor
dura, pelo que pouco adian
tam pílulas' e masságens.
A medicina do futuro ha de
encontrar um meio de agir
sobre esse centro situado
nas profundezas do ~érebro·.

Quando ele adoece, a gor
dura corporal pode sofrer deslocamentos que comuniquem aspecto gro
tesco às vítimas. Casos ha de mulheres cuja metade superior do corpo
é esbelta como a de uma M~donà. gótica, enquanto a metade inferior
é exuberante como a de uma bacante de Rúbens. Em outros casos ao
longo das fibras nervosas formam..s~ tumores gordurosos, sob a forma
de verdadeiros colares de pérolas de nódulos gordurosos.

Quando a distribuição de gor
dura é normal, ela poupa as orelhas,

antas do nariz,. fronte e articula..
ções. As príncipais massas acumu...
Iam-se na cavídade abdomínal nas
únícas do' intestino, no mesentério,
acía, nas nádegas e quadris e, nas
ulheres, nos seios. No corpo fe...
íníno a deposição de gordura é
aíor que no hómem. Isso não é

1. uto do acaso mas devido à ação
as glândulas genitais femininas, os

áríos, sítuados. na cavidade da
. acía; é o hormônio por eles f~bri ..

do que regula, no ínteresse da
tura prole, as condições corporais

.::a mulhe~ sexualmente madura.
_-íetsche dizía: "Tudo na mulher

m enigma, cuja solução é: a
ídez' ,. Os ovários - "glân..

arpo as cêlulas
r:íncípio em gotí...

a a célula ínchou
rílhante gota de
ara a periferia,
endo a gordura

as próximas aos
~e gordura e final ...

aste constituida
que a maioria

gordura.

ti,'"o, cujas
am a trans-
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dulas de proteção do filho" fazem, ao começar a sua produção
mensal de óvulos, acumular, no corpo materno, gordura para servir de
alimentô ao futuro filho (4). Mal se completa a maturidade sexual
das moças, começa o acúmulo, em seu corpo, da gordura própria da
mulher; ela acumula-se sobretudo nas regiões mais de perto ligadas ..a
futura prole: . na bacia, lugar em que reside o filho durante toda a
gravidez, e nos seios, em que ele deve ser alimentado após o parto.
Nesses' dois pontos a gordura materna se acumula para a alimentação
do filho (fig. 58, 4). .

Quando, com o correr dos tempos, chega a época da menopausa
e os ovários cessam de produzir óvulos, desaparecem igualmente as
reservas .adiposas: os seios tornam-se flácidos e as nádegas estreitas
como as de uma criança (fig. 53 e 54). Pelo menos tal deve acontecer
segundo as leis da lógica. E isso realmente se qá nas mulheres normais.
Mas outras vezes é justamente na menopausa, ao cessar a produção dos
óvulos, q!le as mulheres engordam; essa gordura não lhes comunica
a radiosa beleza que dá às mulheres jóvens mas se dispõe difusamente
por todo o corpo, devido à, progressiva queda das forças vitais e dos
processos de combus~ão. E que a gordura, especialmente a gordura
excessiva, aparece quando a força de combustão do organismo não é
suficiente para queimar e utilizar corretamente os alimentos introduzidos'
no corpo. Chama-se "obesidade" (fig. 59) essa depos'ição anormal de:
gordura, muito diversa da formação sadia de gordura no corpo normaL

O corpo masculino normal contem cerca de 10% de gordura, o
da mulher norma1 mais de 25%. Comparando...se, pois, o corpo de um
moço bem constituido (55 quilos) com o de uma nioça do mesmo
peso, no 'primeiro ha 6 quilos de gordura e no segundo 16 quilos.

A gordura como material de combustão. O primeirO'
papel da gordura é servir de reserva nutritiva.· Ela se· presta particular
mente a isso por ser o melhor e mais concentrado material combustível
que se conhece. Só no último dec~nio a técnica humana conseguiu
utilizar os óleos pesados como combustível nos motores, locomot'ivas~

vapores e aviões. E· no entanto já de ha muito o organismo' usava esse
método de aquecimento. Para impulsionar seús maquinismos o corpo
humano emprega 3 tipos de combustível: albumina, hidratos de car
bono (isto é, açúcar e amido) e gordura. A albumina é cara e por isso
só usada em caso de necessidade, da mesma forma que só em último
caso o hómem pôe no' fogo seus móveis ,e livros. O combustível diário·
é, no corpo como na casa, o "carvão". E verdade que no corpo humano
é uma "hulha branca") o açúcar, retirado do amido das farinhas, das
batatas e dos' legumes. O açúcar é preferido por queimar facilmente, tão
facilmente como papel ou madeira. A gordura queima mais dificilmente
mas justamente por isso fornece - como um carvão gorduroso ou o·
óleo crú - muito mai.s calor que igual quantidade de, um material leve
como o açúcar. Graças à sua alta energia, quasi tr~s vezes mais forteV'
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e à::sua difícil combustibilidade)
a gordura presta...se especiàlmente -
ao papel de reserva combustível
e por isso é. arma~enada pelo
corpo. O corpo humano é uma
máquina de corrib-qstão, cujos
maquinismos sã-o feitos de albu~

minas e que usa como combustí...
vel normal o açúcar e como com _
bustível de reserva a gordura.

O hómen1. normal mantem
inalterada durante anos e decênios

. SUã quantidade de gordura, da
mesJJ:?a forma que uma organiza...
ção comercial normal não lança
mão de seu fundo de reserva ou
como uma casa bem dirigida con...
serva sempre, '''para o que der e
víer", uma reserva' de carvão.
Quando a quantid'ade de alimento_
recebida do exterior é insuficiente,
o hómem utiliza suas reservas de
gorduras e por isso emagrece. O
elnagrecimento é um sinal de di...
minuição das reservas gordurosas
do corpo.
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Fig. 60 - Os coxins gordurosos do ho
mem. O homem tem pares de coxins
gordurosos para assentar-se (d), para
ficar de pé (e), para sustentar os obje
tos (c) e para sorver líquidos (b).
.AJem disso os olhos repousam sobre
um espesso coxim gorduroso que serve

de "roulement" (a).

A gordura COnlO nlaterial para acolchoar. O segundo
papel da gordura é servir para acolchoar. A célu.1a conjuntíva cheia
de gordura é um glóbulo plasmatico cheio de óleo, isto é, uma almo ...
fada de água micrqscópíca, com todas as suas propriedades. Ele não se
deíxa cOlnprimir mas é elástico. O tecido gorduroso é talvez o melhor
material de acolchoamento que a técníca já produziu. As nádegas são
uma almofada de água colocada pela natureza no nosso assento e por
isso um hómem são não ptecisa, ao contrário do- hómem emagrecído,
de almofada alguma para assentar...se (fig. 60...d). Outra almofada 
que serve não para assentar mas para fícar em pé - está colocada' na
sola do pé e durante a marcha ela é tão elástíca como os pneumáticos
de um automóvel. Um terceiro coxím górduroso enche a palma da
mão e, como uma luva fornecida pela natureza, serve para proteger
vasos e nervos contra a pressão e o frio (c); uma quarta almofada está
colocada nas bochechas e serve durante a ingestão de comidas e bebi~

das (b); uma quinta enche a c~vidade da órbita e é, para o globo ocular,
como um ((roulement" bem engraxado (a). Quando, por doença, o
hómem emagrece e essas almofadas gordurosas desaparecem, ele torna-
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Fig. 6r - Os coxins gordurosos da mulher.
À esquerda a gordura· normal da mulher européia: é o ideal
da beleza grega clássica.' À direita obesidade, com acumulo de
'gordura sobretudo no quadril (nádegas' hotentotes): é o ideal

da beleza, dos povos africanos.

se incapaz de sentar sem almofada, os pés cançam-se durante a marcha,. .
as bochechas afundam, os olhos somem-se nas órbitas e parecem velado~.

A doença dá ...nos assimtl.'uma lição sobre a repartição e papel da gordura
no corpo são.

A gordura com.o isolante. A terceira função da gordura é
como material isolante. Gorduras e óleos são maus condutores de calor
e eletricidade e por isso um excelente material isolante. A eletro;écnica
usa óleos como isoladores nos aparelhos de alta tensão;" no hómem todo
o sistema nervoso e seus condutores estão envolvidos por uma gordura
isolante especial, a gordura nervosa. Quando em grossas camadas super
postas. a gordura evita a perda de calor. O~ animais polares, focas e
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pássaros aquáticos, têlTI grossas camadas de gordura e são os maiores
fornecedores, de gordura animal. O porco é muito gordo porque, em
lugar de ter, como os outros animais domésticos, uma pele cheia de
pelos que o protegesse do frio, possue ap.enas cerdas. Mesmo quando
nú o hómem' possue um expesso 'manto de óleo debaixo da pele': a'
gordura subcut~nea. Ela é o melhor protetor' contra o frio. O hómem
magro sente mais frio por ser muito delgado o seu manto de óleo.
Já os gordos suam facilmente devido ao acúmulo do calor corporal
deb~ixo de seus c~xins de g~rdura .

O apetite COnto regulador da ingestão de gorduras. Um
corpo são ingere exatamente a quantidade de ,gordura correspondente às
suas necessidades. Essa regylação fica a cargo do nosso "apetite". "Si
o corpo necessita de gorduras, surge em nós o desejo de alimentos gor...
durosos. E, detendo-nos ante uma vitrine de confeitaria, dizemos: "eu
bem comeria mais uma sardinha" ou falamos à nossa companheira' de
mesa: "passa...me. mais man~eíga no pão, pois puzeste muito pouco".
"Isso não é verdade" responde ela "pois passeí a mesma quantidade
costumeira". E assím continua a discussão, que pode mesmo degenerar
em rusga. Natúralmente que a quantidade de manteiga era a mesma
de sempre. .. mas as reservas de gordura tinham diminuido muito e
dai surgir o desejo de ingerir maior quantidade.

Si, ao contrário, os depósitos de gorduras estão cheios, vem a repu
gnância. c, A salada não está boa, tem azeíte demais ... ". "A manteiga é
de má qualidade, prefiro marfnélada ... ". Nem a manteiga é má nem
a salada tem azeite demais: é o organismo que está saturado de gordura.-

A gordura introduzida no corpo é digerída, no intestino, pelo suco
do pâncreas. Esta glândula intervem ainda na regulação do teor em
gorduras (fig. 58, 3). Quando 9 corpo necessita de gordura, o pâncreas
produz um suco forte, que ,digere até a última gota de gordura da ali
mentação. Sí o corpo está sobrecarregado de gordltra, diminue a ativi
dade pancreática e a gordura alimentar é expulsa, sem ser digerida,
om as fezes. Uma criança superalimentada de leite tenl evacuações

brancas e gordurosas, como uma místura de cal e sabão, donde o se~

nome de "fezes .saponáceas".

A cOIllbustão das gorduras e a obesidade. .Depois de di
gerida no intestino, a gordura é pelos vasos sanguíneos levada aos te~ídos,

onde se :aeposíta." Essa deposição é regulada pelo centro de distribuição
das gordur·as. Quando chega o dia em que deve ser queimada a gordura
em depósito, é preciso que ela seja retirada dos tecidos, como a hulha
dos depósitos de carvão, ou, na linguágem científica, que seja "mobili
zada". Essa mobilízaçãe faz-se sob a ação da secreção da tireoide,

lândula do tamanho de uma noz, situada no pescoço ao lado da laringe
que lança no sangue uma secreção rica em iodo, o seu hormônio (fig.

- ,2). O hormônio tíreoidiano é o mais ativo dos meios de eliminar
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Fig. 62 - As probabilidades de viver muito são menores nos obesos que nos
magros. Das pessoas de 40 anos os magros têm mais probabilidade que os

gordos de subir a escada da vida até os 80. anos.
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·gordura. A administração do hormônio tireoidiano faz o corpo perder
rapidamente peso e gordura. Quando a' tireoide produz hormônio em
-excesso, como acontece na doença de Basedow, o indivíduo emagrece
<:onsideravelmente. Quando, ao contrário, cessa a produção de hormônio,
"torna-se excessiva a deposição de gordura nos tecidos. O hormônio
!ireoidiano seria o meio ideal de emagrecer, si ele não fosse tão ~tóxico

que só pode ser administrado sob controle médico e por curtos períodos
·de tempo. Muitos remédios para emagrecer contêm esse hormônio
- realmente eficaz mas muito tóxico - e por isso devem ser vistos
om desconfiança. Naturalmente que o hormônio tireoidiano s6 pode

:agir quando a adiposidade é devida à falta de atividade da tireoide.
Mas isso acontece apenas em cerca de 50% dos casos. A forma maís
frequente de ohesidade é a familiar ou constitucional, transmitida çle
pais a fílhos como a cor dos cabelos e que áparece em vários membros

a famíl~a; contra ela nada podemos fazer. ~

Em outros casos agem influxos climáticos. E geralmente conhecida
.a tendência das mulheres do Oriente Próximo à obesidade. Na África

o Sul a gordura concentra-se nas nádegas, constituindo o tipo bem
.conhecido das "nádegas de Hotentote" ;"- isso se dá não só nos__Boschi
manos como até mesmo nos" europeus lá residentes (fig. 61).

A gordura constitue um tecido inerte. Um indivíduo magro con
-SOlne, para cada quílo de peso corporal, 3,6 cm3 de oxigênio por minuto;
.ao passo que nos gordos essé consumo é apenas de 2,8 cm3 , ou seja 25%
menos. A gordura em exceSso representa, para o corpo, um lastro morto.
,o hómem gordo é como um cavalo de cqrrida a que ~e impõe um peso

xtra: ele suporta um «« handicap"".! Essa carga inútil sobrecarrega não
-só seus pés como sobretudo o coração. O tecido gorduroso é muito

ico em vasos sanguíneos, nos quais o sangue deve ser impulsionado
pelo coração. O revestimento gorduroso faz o corpo aquecer-se demais,
de sorte que o coração deve, para baixar a temperatura, irrigar a pele
~om um volume extra de sangue. Os obesos são lnenos resistentes às
doenças. As epidemias matam-nos maís que aos magro~ e um ~indivíduo

gordo tem menos probabilidade de chegar a uma idade patriarcal (fig. 62).
O lastro de gordura age sobrt; a mobilidade não s6 mecâníca ,como

ambem a psíquica" do homem. E como si o excessivo isolamento dos
.aparelhos nervosos pela gordura dificultas?€: o contacto :entre os vários
,-ondutares nervosos, limitando assim a possiqilidade de rápidas reações

síquicas. Os obesos são lerdos e fleugmáticos, e raramente figuram
.entre o~ condutores de hómens. Don Quíxote era mágrissimo, enquanto
eu plácido companheiro se chamava Sancho Pança; Till Eulenspiegel

/ esbelto como um acrobata e seu fleugmático associado se chama
amm Goedsack, isto é, Dócil Barrigudo. Cassius, ·chefe da conspiração
ontra César, "tinha um olhar cavo" e com razão dele dizia Cesar"

I 'Deixai vir a mim hómens bem nutridos, de cabeças lisas, que"durmam
em à noite. A ninguem receio tanto como este magro. Cassius - bem
odia _ser~mais gordo l" .



CAPíTULO VI

Cartilágens, OSSOS e articulações

A cartilágení. Nos poptos em que o tecído conjuntivo é sub
metido a esforço~ conside~áveis, as. suas fibras )dispõem-se no sentido
das forças de traçao e pressao, aproxtmam-se umas das outras e formam
uma massa vítrea, a cartilagem. Aó microscópio a cartílágem aparece
sob a forma de células esféricas numa massa de âmbar. Para protegê-la
dos duros tecidos vizinhos, formou-se uma cápsula, na qual ~ cartílágem
víve como as ostras em suas conchas (fig. 63).

A príncípio o e~queleto consta apenas de cartílágens e na época
do nascímento os ossos são tão moles, em· virtude de sua riqueza em'
cartilágem, que a criança pode' tolerar todas as deformações acrobátícas

Fig. 63- - A cartilagem é uma massa semelh~nte ao âmbar, deri~
vada do tecido conjuntivo. As células conjuntivas para não ser
comprimidas rodearam-se de cápsulas em que viven1 como ca-

racois na sua' concha.
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exigidas pelo trabalho do parto. Raro é o lactente que não caiu pelo
menos uma vez dos braços da ama ou d9 seu berço sem sofrer daná.
E pode lnesmo cair da altura de um anda~ seln quebrar osso algum, o
que se deve ao seu esqueleto cartilaginoso.

coes

Fig. 64 - A formação óssea dá-se à maneira de uma luta. Contra a
cartilagem (na parte posterior direita), avançam vasos (pela es
querda) e células jovens de tecido conjuntivo (os guerreiros). l\S
células cartilaginosas abrigam-se atraz de couraças caleáreas (pla
cas brancas) mas são 'sitiadas e fo~em. Essa fuga celular é o cresci
mento. A parte interna do osso e o "campo dos destroços"; a' pa
rede externa é murada pelos "pedreiros ósseos" com vasos, fibras

colágenas e calcio.

A ossificação. Chega o momento em que na cartilágem - até
então sem vasos - apareceln, na porção média, vasos sanguíneos, logo
seguídos .de células conjuntivas jóvens, que atacam as células cartílagi- .
nosas encapsuladas. ·Na fig. 64 esse ataque é representado como uma
batalha entre hómens. Pela esquerda.entram os vasos s~nguíneos e com
eles as células conjuntívas que, como guerreiros, se lançam contra as
célulâs cartilaginosas. Estas colocam..se em posição de defeza, fortí
ficadas dentro de cápsulas fortes, multiplicam-se e ordenam-se em ver...
dadeíras linhas de batalha. A vitória cabe às células conjuntivas, que
'nvadem as cápsulas e ocupam os lugares tomados; os vasos sanguíneos
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trazem-lhes cálcio, que elas misturam com a massa colágena das.....carti
lágens: essa mistura de cal e cola é a substância óssea.

As células cartílaginosas recuam e ocupam novas posições. Esse
recuo estende a· cartílágem no sentido de suas duas extremidades, alon
gando assim cada cartilágem, o esqueleto em seu todo e por. consequência
o corpo inteiro: o corpo cresce. A causa do crescimento é, pois, a luta
das células no interior da cartílágem, luta que termina pela ossificação
da cartílágem.

Mas· a cartilágem em via de ossificação çresce não só em compri
mento como tambem em largura. Uma parte dos vasos sanguíneos,
em vez de penetrar no interior, encosta-se à parede externa da cartilágem.
As células conjuntivas devoram a massa cartilaginosa, misturam com
cal o material colágeno assim obtido e formam, com esse cimento,
tubos - as colunas ósseas - que se tornam a parede externa do os;io
em via de crescimento. A lu~a interna alonga os pedaços de osso, en
quanto a externa torna-os mais grossos e resistentes.

O crescilllento. O crescimento é um dos maiores problemas
vitais e até hoje sobre ele pairam- grandes mistérios. Meditemos sobre
esse fato. Eis uma criança, com apenas 60 cm de altura e tão pequena
que cabe num carrinho de mão. País bem, 18 anos passados ela trans
formou-se 'num hómem 3 vezes mais alto e com 15 vezes mais massa.
Ao m~smo tempo que crescia, ela se transformava completamente, ad...
quirindo caráter e aspecto totalmente diversos, sem que essa radical
transformação perturbasse, siquer por um segundo, a sua vida e sem
que ela nada percebesse das modificações internas e externas sofridas
(fig. 65). Que cara faria um arquiteto a quem pedíssemos que tornasse
a nossa casa 3 vezes mais alta e mais larga, sem perturbar por uma
hora que fosse o nosso trabalho ou o repouso noturno. E no entanto
isso é feito geniahnente pela natureza, aliás por uma solução /simplís
síma como é próprio dos gênios. Cada dia que passa .é raspado um
pedacinho da parede interna dos quartos. O pó assim libertado é trans-~

portado e colocado do lado de fora dos muros. O mesmo se faz com
os tetas: diariamente se retira um pouco do teta, que é transportado
para o andar de cima e espalhado sobre o assoalho dos quartos superiores.
Dessa maneira os muros são mudàdos para fqra e o teta deslocado
para cima e em cada semana os quartos crescem de alguns milímetros,
de sorte que após 20 anos'a casa é 3 vezes maior. No corpo esse penoso
trabalho fica a cargo de algumas células, denominadas quebradores e
formadores de ossos (osteoclastos). Graças ao seu trabalho de 20 anos
a criança se transforma num adulto (fig. 66).

O esqueleto não se ossifica inteiramente. 'Algumas porçõe? pe~

manecem cartilaginosas: a ponta do nariz e '0 pavilhão ;da orelha, que
quebrariam sí fossem feitos de ossos; as costelas1 porque a caixa torácica
precisa permanecer elástica para os movímentos respiratórios; laringe
e traquéia' c?mo partes do aparelho da fo-nação e finalmente todos os
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aena das....cartí-

osições. Esse
emidades, alon
ar. consequência

.,....-............. .., ..... ro é pois, a luta
pela ossificação

pontos - chamados articulações - em que entram em contacto ossos
móveís. Nas· suas extremidades os ossos permanecem revestidos de
cartilágens artículares moles e entre elas ha ainda discos cartilaginosos
especiais, que evitam, durante a marcha e o salto, o choque recíproco
dos ossos. .Eles ageni como os freios entre os vagões de estrada de ferro
e como as molas entre o chassis e a carrocería do autolnóvel.

. PERGUNTA:

Fig. 65 - Con10 o corpo consegue, sem perturbar o ciclo da vida,
transformar os pequenos ossos da criança nos grandes ossos do adulto?

A época de. ossíficação do esqueleto ou, o que é a mesma cousa,
a época do crescimento, guarda estreita relação com a duração da vída;
essa relação é, nos anímais superíores, de 1 para 6. Coelhos, cães, cavalos,
camelos, elefantes têm uma vida cçrca de 6 vezes mais longa que o

eríodo do crescimento. O hómem gasta 20 anos para crescer, de sorte.
que sua vida natural sería 120 anos. No decurso do último século a

·giene e a medicína conseguiram prolongar cada vez lnaís a vida
~ umana. DlU hómem de 40 anos não é hoje tão velho como seus anie
_assados. Um ·hómem moderno de. 60 anos zangar...se-ia mesmo si g
- ~ amássemos de velho. Ele sente-se "na fllelhor época da vida". E
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A outra parte ataca os ossos por fora,' murando as portas e colocando
uma cintura de substância óssea em torno da cartílágem. Depois de' 
maduro, o osso revela nitidat;nente essa sua dupla orígem. O interior
do osso (fig. 64, centro, fig. 67, parte superior) é o resto de um ('campo
de batalha" e foi chamado pelos anatomistas "campo de ruinas". A
forte parede externa do osso é o produto de uma superposição anulq.r
de camadas de parede (fig. 64, parte, dianteira).

Num osso jóvem, o campo de ruinas da cavidade óssea contem
milhares de pequenos fragmentos celulares, restos do combate. No
decurso da infância eles se dispõem como as peninhas de ferro num campo
lnagnétíco. É que ao principi~r a andar, a criança se apoia sobre os., ossos
e 0.5 comprime.. A pressão propaga--se segundo linhas determinadas,. as

Fig. 66 - Células denominadas osteo'clastos roem continuan1ente
a parede. interna do osso. A substância assim retirada' é transpor
tada pàra fora por células especiais destinadas a formar o osso.
Dessa forma as paredes ósseas deslocam-se imperceptivelmente para

fora. A casa aumenta sem que os habitantes sej am incomodados.

RESPOSTA:

A arquit.etura dos ossos. A luta entre osso e cartílágem,
como está representada na' fig. 64, assemelha--se a um duplo assalto
contra uma cidade s!tiada. Uma parte dos atacantes penetrou no in
teríor por um caminho subterrâneo e luta, nas ruas, contra a população.

muíto provável que nos séculos vindouros esse frescor juvenil e duração
da vida humana ainda mais se prolonguem e que chegará portanto o
día de cumprir-se de novo a palavra da Bíblia: "E os dias do hómem
serão 120 anos".
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" Fig. 67 - A estrutura interna do osso.
ossos contêm pequenas traves de apoio, situadas, como as vigas das constru

ões, nas linhas de pressão e tração. O fêmur (em cima) é uma torre de sus
tentação e o calcâneo (elTI' baixo) uma roda corrl aros e pinos.
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Cavidade medular e medula óssea. O espaço médio do
osso é geralmente oco. Essa cavidade óssea está cheia de um tecido
esponjoso mole, a medula óssea. Olhem o -interior de um osso de vaca.
A massa gelatinosa amarelo-avermelhada, tão apreciada pelo povo por
causa de sua "força" e pelos gastronomos por seu sabor delicado, é a
medulà óssea, o ((tutano". E tem toda a razão a crenç'a popul~r, baseada

linhas' de pressão estática. Os fragmentos situados nessas linhas estáticas
recebem maior esforço e começam a crescer. Eles acompanham o cres...
cimento ósseo, permanecendo assim nas linhas de pressão. Os fragmentos
situados.fora das linhas de pressão, e que por isso não recebem estímulo
algum para crescer, permanecem fracos, não crescem e eliminam-se no
momento em que a rede de malhas das "trabéculas ósseas" aumenta
com o crescimento (fig. 67). Suponha-se que um construtor tenha
construido uma ponte maciça. Com o tempo ele observa quais as partes
da ponte que suportam maior esforço; essas ele deixa ficar, ao passo que
retira aquelas que não são sujeitas a pressão alguma. O que acontece?
Uma ponte composta de pilares dispostos exatamente nas linhas estáticas
da pressão de carga. Do mesmo modo procedem os nossos construtores.
Apenas, em lugar de construir primeiro uma ponte maciça, eles deter·
minam teoricamente as linhas estáticas e assim constroem as- pontes
abertas, em tudo semelhantes às trabéculas ósseas do nosso esqueleto.
No calcârteo, osso que rola sobre o solo, as trabéculas.dispõem--se como
os eixos e ráios de urna roda (fig. 67, parte inferior); nas vértebras,
que formam a coluna vertebral, as trabéculas são perpendiculares e
horizontais; na porção arqueada do osso ilíaca - em que o tronco se
balança como sobre um arco de abóbada - elas são dispostas corno os
arcos de uma cúpula (fig. 67, pàrte superior). Devido ao seu arcabouço
cheio de ar, cada osso semelha uma torre de estação de rádio: é uma:
composição de muitas centen~s e milhares de arcos e pilares. Nosso
esqueletó compõe-se de 200 dessas torres reunidas, sendo que mais de
30 superpostas: o conjunto forma um sistema de traves artisticamente
dispostas desde a sola do pé até a abóbada craneana. A um exame'
n1.ínucioso verifica-se ser urna verdadeira edificação gigante, urna super
Torre Eíffel, móvel sobre a .terra.

Ao contrário da cavidade óssea, às paredes são feitas. de material
comprimido: a parede óssea é formada por aqueles vasos sanguíneos
que levaram a efeito, com suas éélulas conjuntivas, o ataque da carti
lágem pela parte de fora. (fig. 64 e 68). Cada vaso (f) rodeou-se de
uma coroa de células conjuntivas· (d), que~ por sua vez, emparedaralTI
os vasos com camadas de substância óssea Ce). A soma das camadas
forma uma coluna e por isso chama-se coluna óssea (a) cada unidade
composta de vasos, células conjuntivas e camadas ósseas. Cada uma
dessas colunas não é mais grossa que a ponta de uma agulha. A parede
do osso da coxa (fig. 67, parte superior), compõe-se de 30 000 colunas
/ .

osseas.
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. Fig. 68 - A construç~o do osso.
ossos compoem-se de colunas ósseas microscópicas (a), tubos em cujo eixo
Uln vaso sanguíneo e cujas paredes são feitas' de camadas concêntricas de
(b) e fibras conjuntivas (c). As fibras conjuntivas dispoem-se em espirais
se cruzam. Entre as lâminas vivem as células (d) que construiram o te

o como o coral em seu tronc'o (fig. 78). Essas células estão em contacto
» 1 os vasos nutritivos (f) por meio de finos tentáculos (e). A parede óssea,
mpacta rodeia a cavidade óssea, onde se acha situada a medula óssea (g) ~



nao em estudos científícos mas na experlencia: a medula óssea te'm
realmente força. Ela é o órgão formador do sangue, a Casa da Moeda
das células sanguineas. Nela são fabricadas diariamente 1 trilhão de
novas células sanguíneas, que, através dos vasos da parede óssea, são
lançada.s na circulação sanguínea. Como lugar de nascimento das células
'sanguíneas é a medula óssea um dos mais importantes tecidos do corpo'
humano. Assim como os grandes bancos guardam seus cofres nas pro
fundezas dos subterrâneos, tambem o corpo utilizou o lugar mais belTI
-protegido de sua casa, o interi.or dos ossos, para edificar a Casa da
Moeda em que são cunhadas as moedas de ouro do sangue (outras
-minúcias sobre a medula óssea estão no Cap. 14: O sangue).

Cal e cola. A célula conjuntiva, construtora dos ossos, secr'ta
duas substâncias de propriedades contrárias: fibras colágenas e cal. As
primeiras ç!ispõem-se em espirais, enquanto a cal emura tais fibras (fig.
·68-b-c). E da mesma forma que a indústria constroe o cimento armado:
no interior fios de ferro, como revestimento deles e como enchimento
o címento. O osso é, pois, uma barra de cimento armado de cal e.
.fibras colágenas (fig. 69). Como o mostra a comparação, feita no
-círculo interno da fig .. 69, entre o cimento armado e o osso, a construção
,deste é melhor'. Isso é demonstrado ainda pelo exame dos materiais.
.A resistência do osso é 30 vezes a do tijolo, 3 vezes a do granito e quasi
'ígual à das barras de ferro fundido da mesma expessura. O mais forte
de todos os ossos humanos é a tíbia, capaz de s'uportar um peso de'
1650 quilos, isto é, cerca de 30 vezes a sua carga normal; 20 hómens
-poderiam, pois, ficar em pé 'sobre a coluna formada por uma tíbia.

A-pesar-de sua resistência, o osso é elástico graças à sua riqueza
·em fibras colágenas. Um crâneo humano fresco pode ser reduzido, num
-torno, de 10% de sua largura antes de quebrar e pode resistír igualmente
à queda sobre uma pedra. As bolas' de bilhar feitas com osso e que no
jogo se revelam elásticas no choque entre si, ilustram essa associação,
'aparentemente: contraditória lTIaS realmente observada nos ossos, de
.grande resístência e notável elasticidade.

Pode-se privar os ossos (b) à vontade de sua cola ou de su~' cal.
Um ácido dissolverá a cal, deixando um resíduo de fibras colágenas que
'podem ser curvadas e enroladas como' uma corda grossa (d). O aque
cimento (c) faz queimar as células e fibras colágenas, permanecendo
apenas o esqueleto calcáreo. O recem nascido é rico em cola e pobre
,em cal. No decurso da vida os ossos vão se tornando cada vez maís
ricos em cal: no primeiro ano de vida a relação da cal para a cola é

.de 1 para 8, aos 80 anos passou a ser de 8 para 1 ! ,Começamos nossa
vida como uma medusa e terminamo-la como o coral. A criança pode
suportar as maís incríveis .contorsões sem quebrar um osso. As crianças
'tombam a rniudo na banheira, sem que alguem possa recordar-se de
um osso quebrado nessa ocasião. Mas nos velhos basta um movimento
',brusco e o choque contra uma qui~a para quebrar uma costela. A criança

-80 D R. F R I T Z K A H N
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Fig. 69 - Cal e cola na estrutura óssea e nos acidentes da vida
(explicaçã.o no texto).
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a

Fig. 70 - A fratura óssea; a) perfuração, h) fratura simples, c) fra
tura corninutiva,. d) fratura complicada, e) calo.

pula atraz ~e sua bola C01UO sí ela própria fosse uma boneca de borracha
(g), já o velho sobe as escadas com tanto cuidado como se em suas pernas
houvesse não ossos 'mas' ba.rras de vidro. Si não são barras ·de vidro
são colunas de gesso: 80% decaI! Por isso quebram-se facilmente.
E quando se quebram nunca mais se concertam. .A fratura de um osso
é; nos velhos, a miudo um acidente mortal, porque os obriga a per
manecer no leíto e ísso é o começo do fim. O jóvem é de borracha, o
velho de vidro. Ou, para falar mais exatamente: a juventude é cola,
a velhice é gesso.

A calcificação da cartílágem e sua transformação em osso não são
um processo sí~ples mas - como todo fenóme1].o vit~l - um a.con
tecimento complicado e não tQta:Imente esclarecido, para o qual a
criança necessíta não só de cal como de fósforo, vitaminas e luz do sol.
A falta de um desses elementos impede o endurecimento dos ossos,
que permanecem moles, curvam-se sob o peso ·do corpQ, originando-se
o quadro do raquitismo, a "~oença inglesa" (f). . .

A fratura óssea. Mau grado suas propriedades ideais de resis
tência, o tecido ósseo normal quebra-se por' vezes quando submetido
a grandes forças (fig. 70). .Quando ele se rompe apenàs num lado

.chama-se fratura em vara verde (a); si a ruptura abrange toda a secção
transversal do osso fala-se em fratura completa (b). Si o osso se quebra
em váríos .fragmentos é fratura cominutiva Cc). Si - como acontece
nos casos graves - as esquírolas ósseas atravessam musculos e pele e
aparecem à vista, é fratura exposta Cd). Esta últíma varíedade - felíz-
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As .articulações. Nos pontos cm que extremidades óssea~

ovenl...se Ulna sobre a· outra formatn--se articulações. Si um hómem
ebra Uln osso e .os fragmentos não se unem mas se conservan1. separa

os, nesse ponto forrpa--se - de acordo com a lei do estímulo - Ulna
ículação típica etnbora íilcotnpleta: a (( pseudoartrose" (falsa articu--

ção). Sob a influência da hereditariedade) no embrião as articulações
arCCelTI antes dos prínleíros movímentos, localízando--se nos pontos
l que se fortnaram nos ancestraís' da espécie, que as transmíten1. assim
s descendentes. O braço do 'clnbrião é a princípio uma haste cartila--

'nosa sólida, diretamente revestida por uma membrana (fig. 71). No
nto onde lnais tarde aparecerá a articulação a cartílágetn liquefaz-se
aparece Ulna linha láctea (a).' A líquefação faz aparecer a fenda artí
ar, de sorte que agora os' doís fragmentos ósseos podem n'1over...se

~ iprocamente.' O movímento excita as extremidades ósseas) que
CelTI e se transforn1.am nas cartílágens articulares, quy constituem

as superfícies de deslisamento que se adaptan1. mutuan1.ente com
ecísão n1atelnátíca (6). . I

As articulações são denon1.ínadas segundo a forma das superfícies
contacto (fig. 72). A maís móvel de todas ·as articulações humanas

, a do hombro (a). COln uma articulação esférica desse tipo é possível
:-ecutar nl~vÍ1TIentos em todas as díreções. A maior das nossas articula--

11ente rara - é lnuíto grave por causa' da' laceração dos tecidos, do
erígo de ínfecção e da dificuldade de Ulna exata reconlposíção dos
ssos quebrados.

O tratanlento de Ulna· fratura COl11.eça pela exata coaptação dos
raan1entós, do mesmo lnodo que se faz; COln Ulna chícara quebrada. Não
a necessidade de cola, país ela é. fornecida pelas células conjuntivas.

O tecido ósseo é. dotado de extraordinário poder curativo. As células'
esadas írradialn e estÍlnulan1. a novas divísões as células vizinhas, de
arte que, durante a cicatrização, forma--se uma quantidade de tecido
, eo superior à anteriormente existente, donde a formação de um nódulo
sseo, o calo, análogo ao que se observa na cicatrização dos ramos de

"r ore quebrados (fig. 24 e 70).' Depois de Ulna perfeita coaptação
os bordos ·da fratura - o que deve ser verificado por uma radiografia
fig. 5), o 111en1.bro é ímobilízado durarite várias' selnana~. nunl aparelho
e gesso. Esse aparelho é. formado de ataduras de pano cujas malhas
oram cheias con1 gesso. Elas são lnergulhadas em água pouco antes da

-alocação e, por evaporação da água, endurecem e forlnam assim uma
uraça' pétrea eln torno do luembro fraturado. Sí, ao engessar uma

erna quebrada, se. interpõe. no aparelho um estribo sobre que se possa
aiar como sobre os sapatos, poucos días após o acidente a vítima

ode 10colTIover--se sem deslocar o osso quebrado ou prejudícá--lo. Os
/ dulos de tecido ósseo novo, formados ·ao nível da ruptura, são mais

; rtes que o osso ai lan~eríorlnente existente. U ma vez quebradQs os
os fícaln, poís, maís fortes que os intactos.
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Si as superfícies articulares não formam uma esfera mas apenas
segnxntos elípticos com a forma de pratos de porcelana alongados,' a
articulação é dita em ovo. Desse tipo é a do punho, de sorte que a
maioria dos nossOS movimentos manuais, por exemplo' durante a es
grima, são elipses e não círculos como os movimentos do braço..

Quando uma articulação elíptica se aprofunda mais nas duas
direções principais, ela adquire a forma de uma sela, em que os ossos,
como o cavaleiro em sua sela, só podem mover-se segundo duas direções.
As vértebras de nossa espinha dorsal são separadas por articulações em
sela e por isso só podemos mover a coluna vertebral segundo dois sen-
tidos: para diante e para traz e para os lados (b).

Si a fenda articular se aprofunda apenas num sentido, surge um
anel fundo de escorregamento, em que os ossos só se podem mover
numa única direção. São as articulações em charneira. Esta é a forma
de articulação mais frequente no corpo humano como na indústria. O
metro de bolso, a tecla de piano movem-se por charneiras. Os dedos,

a
Fig. _7 1 - A gênese das articulações: .

a) Formação do espaço articular sob Q periósteo, b) deslisamento
das eÀ'"tren1idades ósseas e alargalnento da cavidade articular, c) In

vaginação de uma bolsa serosa B.

ções esféricas é a do quadril, cujos movimentos não são, porem, tão
livres como os do hombro porque a esfera que é a cabeça do fémur
está encaixada na "cavidade cotilóide" e tem assim os movimentos
limitados. A todo momento vemos inúmeros modelos de: articulações
esféricas. A miudo os braços de l~mpadas elétricas possuem articulações
esféricas para que a l~mpada possa rodar para todos os lados (a). Sobre.
as mesas do hómem moderno vê-se a miudo um porta-penas capaz de
mover-se em todos os sentidOS, graç~s à presença de umá esfera encaixada
dentro de uma cápsula articular. E um modelo fiel da articulação do

quadríl.

84
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Fig. 72 - As 4 principais formas 'de articulação do esqueleto hu~ano:

a) Articulação esférica: numa arti~ulação esférica (ombro) os ossos
movem-se para todos os lados. .

b) Articulação en1 sela: na articulação em sela (vértebras) os ossos
só se movem em ']. sentidos, corno o cav"aleiro na sela.

c) Articulação em charneira: na charneira (dedo) 'os ossos mo
vem-se nUlua única direção,' como as teclas do piano.

d j Articulação giratória: i1a ,a,rticulação giratória (cotovelo) os
ossos mo,,\rem-se em torno de seu eixo longitudinal como um saca

rolhas ou uma chave.

Lom que ní.ovín1.entalnos as teclas, prenden1.-se ao metacarpo por artícu
ações esféricas. Mas as articulações entre as três falanges dos dedos
ão charneíras (c).

Muitos ossos giranl C01UO brocas elTI torno do seu eíxo longitudinal.
Eles lnOV~ln-se como lúna roda em seu eíxo. Essas articulações são
hamadas articulações gíratórías, geralmente. estão ligadas a charneiras.
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Ás dua~ ll1.aiores articulações dessa espécíe, combinadas a charneiras, sã
a da cabeça com o tronco e a do cotovelo. Quando fazemos «sim)) com
a cabeça, esta se move numa charneira; ao dizermos "não" a cabeça
gira numa articulação giratória (fig. 92). Ao serrarlUOS n1.adeíra
cotovelo move-se' em sua charneira; ao gírarn1.os uma chave na fecha
dura oU UIU sacarolhas, pomos elU tllovimento a articulação giratória
do cotovelo (d) .

A articulação forma-se por baíxo da película cartílagínosa (fig. 7i-a).
A fenda articular, em vez de abrír-se para fora, torna-se um 'espa'ço sem
ar e ísolado do mundo exterior. Sobre esse espaço o ar exterior exerce
uma pressão igual à pressão atmosféríca, assegurando assim a aderência
dos doís ossos. A articulação é um maquinismo que trabalha graças a
pressão atmosféríca, fato esse de grande ímportância para a mecâníc
dos movímentos do corpo (fíg. 153).

Para que, nas articulações, as extren1.idades dos ossos possan1. es
corregar bem uma sobre a outra, elas permanecem cartilaginosas. A
cartilágem apresenta, como o resto da cavidade articular, finas vílosi...
dades, semelhantes as penúgens do veludo, que secretam uma gordura

branca, a graxa artícular. Esse revesri-
, menta víloso é, pois, a engraxadeira
da articulaçãà. O nlateríal para a fa ...
bricação da graxa é fornecido pelo
sangue. A cada movimento da arti
culação os vasos sanguíneos ,dilatam-se
automaticamente e maior quantidade
de sangue chega ao revestimento arti
cular, que assim produz a quantidade
necessária de graxa. O revestimento
víloso é, pois, uma engraxadeíra que
trabalha automatícan1.ente. Si a arti..
culação permanece em repouso, pouca
graxa é produzida e a junta torna-se
emperreada. Pela manhã espreguiçamo
nos porque nossas a~ticulações estão
secas e rígidas. Depois de muitos dias
de cama, não podemos àndar mu'ito
- mesmo que já estejamos sãos' ~
porque as articulações estão secas e a
lubrificação automática só volta a fun
cíonar quando 'o motor está traba
lhando cm órdem.

Para críar uma certa reserva de
Fig. 73' - Como o joelho" aqui lubrificante, â. cápsula articular expan
representado, todas as articula-
ções estão protegidas contra gol- de-se em divertículos, chamados as
pes por numerosas bolsas serosas. bolsas serosas (fig. 71-c). Elas servenl
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Fig. 74 - A entorse.
A entorse é uma lesão articular em que a cápsula e os ligamentos
articulares se rompem em parte e dos vasos danificados saem san
gue e linfa. Mas os ossos permanecem em sua posição normal.

para' acolchoar a articulação como verd~deiras almofadas dágua.
A fig. 73 mostra' as bolsas serosas da articulação do joelho, insufladas
artificialmente para mostrar a sua extensão. Quando tais bolsas sofrem
esforços excessivos, desenvolvem-se demais e engrossam. Nas arrUl-na
deíras de casa, que se- arrastam sobre os jqelhos, engrossam muíto as
bolsas serosas do joelho. Nos mineiros, que atritan1 com os cotovelos
nas estreitas galerias das minas" as, bolsas serosás expessadas dão orígelTI
ao "cotovelo de mineiro" (?niners eibow).

A entorse. Quando uma articulação é violentamente distendída,
os ligamentos entre os ossos ou a cápsula articular laceram...se, sangram
e tornam-se laxos em virtude da distensão - é a "entorse" (fig. 71).'
A articulação ofendida doe, íncha em vírtude do sangue derramado e
não pode mover-se durante alguns dias. Essa impossibilidade de moví
r.nento é uma medida de defeza do corpo contr~ a continuação do moví
menta artícular. Sendo muíto o sangue derramado, a pele cora...se de

. ainosa (fíg: 71...a).
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Fig. 75 - A luxação.
A luxação é uma ruptura ou distensão excessiva da cápsula arti
cular. Os ossos saltam de sua posição articular normal e afastam

se uns dos outros.

A luxação. As cousas são bem' diversas quando os ligamentos
não só se distendem como se rompem, os ossos saltam fora de sua artí
culação e ficam em posição ~norlllal, num ponto qualquer situado entre
os ligamentos e lnúsculos. E a luxação (fig. 75). Si se trata - como
é mais comum - da articulação do hombro ou do quadril, a luxação
é muito mais grave ·-que a entorse. Pode...se ter a sorte de facilmente
repor os ossos em sua posição normal. Mas em geral os músculos
enrijecelll e mantêm tão firmemente as superfíéies articulares em sua

verluelho, verde e azul. E1TI - geral. a entorse não tem consequêncías
serlas. Para obrigar a 'articulação ao repouso, envolvê-la num penso
que torne ünpossíveis os lllov·imentos mais amplos. Após alguns dias
de repouso, banhos e lnasság..ens facilitarão a absorção dos líquidos der~
ramados. E.m geral com o tempo' restabelece--se de todo o funciona ...
tnento articular.

88
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pOSlçao anormal que a menor tentativa de tração sobre o melnbro
luxado provoca dores. lancínantes. Em' tal caso o melhor é abster-se de
qualquer tentativa de redução e chamar o lnédíco, que, conhecedor da
anatomía .da região, sabe como fazer os ossos luxados voltar à sua
posição normal. E1TI geral passam lneSes. antes das cápsulas e ligamentos'
rotos se 'recomporeln e antes da articulação ser de novo capaz de utilização.

Certas pessoas sofrem de uma fraqueza congênita dos ligamentos
articulares, de sorte que luxaln conl frequêncía o hombro. Quando essa
luxação se repetiu várias ve:z;es, o relaxamento da cápsula e dos .líga
incntos torna cada vez lnaís fácil e frequente esse acidente, que agora
não doe tanto como nu11.l. índivíduo normal; a miudo a vítima aprende
a repor, sózínha, o br'aço elU sua posição normal.

A gota! Por 111.otivos ainda ignorados,. depositatn-se, nas mem
branas .e cavidades articulares, lnuítos resídt~os metabólicos (como' o
cálcío e o ácido úrico), micróbios e toxínas lnícrobíanas da tuberculose,
sífilis, gonorréia e do reumatísmo articular, provocando dor, tumefação,
inflamação e precipítações irregulares nas paredes da cavidade articular.
Os depósitos calcáreos levam, na idade avançada, ao enrijecimento artí
cular. A maioria das manifestações articulares da velhice, vulgarmente
conhecidas como "gota", são na realídãde não a verdadeir~ gota luas
deposições calcáreas, a "gota calcárea". A gota verdadeira resulta da
passágem, do sangue para as articulações, de ácido úrico; essa passágem
não se faz lenta e cronicamente COlUO no caso do calcio m.as elTI forma
de víolentos ataques agudos, 'os ataques de gota. A gota não é Ulna
doença propriamente articular luas sím uma ·desórden1. metabólica here
ditária e por isso geralmente familiar. A predisposíção à gota é trans...
mítida de pais a filhos por íntermédio de tim "geno" dos cromosomas
das células sexuais e, na idade a.vançada essa disposição constitucional
se manifesta sob a forma de gota.. Nos núcleos das células tanto humanas
como íngeridas na alímentação, sobretudo na carne, ha uma albumina,
a núcleo albumina, que contem um ácido, chámado ácido nuclêíco, cuja
desíntegração, no decurso das combustões metabólicas, fornece o ácido
úrico. Nos processos de con1.bustão celulares produz-se diaria.mente meía
grama de ácido úríco;- qua.ntidade aproximadamente igual é fornecida
pela alimentação, sobretudo cárnea e em especial pelas carnes escuras,
mais ricas em núcleo:.; celulares': fígado, rins, caças, etc. O ácido úrico
é eliminado sobretudo pelos rins. O d.oente de gota é um índivíduo
que, elU virtude de d~ficiências congênitas de seus tecidos, não é capaz
de eliminar, através dos rins, a quantidade diária normal de 1 grama
de ácido úríco. Quando o gotoso ihtroduz no seu organíslno, graças a
uma 'alimentação ríca elTI carnes, uma quantidade excessiva de núcleos

. celulares ou quando, devido a estímulos muíto fortes, suas células ner
vosas perdem muita substâncía nuclear (que passa para o sangue) ou
ainda' quando os excessos de toda a espécíe enfraquecem os seus tecidos
já constítucíonaln1.ente débeís - em todas essas círcunstâncias acumula-
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se no sangue mais ácido úrico do que êle pode eliminar. Admínistrando
se a dois indivíduos - um são e o outro gotoso - a mesma quan'tídade

-de carne e controlando-se a elín1inação renal de ácido úrico, obtem-se
o seguinte quadro (fig. 76): no indivíduo são (cUrva sombreada) a
eliminação normal de ácido úrico, que é de cerca de 20 miligramas por
hora, ascende a 30 mg na primeira hora após a refeiç~o, a 80 mg n~

segunda e a 100 mg na terceira hora. Depois de 8 horas terminou a
eliminação do ácido úrico. ] á no gotoso (curva preta) a eliminação
permanece abaixo de 30 miligramas por hora. A maior parte do ácido
úrico não é eliminada, depositando-se nos tecidos, sobretudo nas trticu
lações. Esses depósitos formam os conhecidos nódulos gotosos. Si
e~sa precipitação se faz subitamente, por exemplo após uma refeição

.abundante em carne, provoca uma inflamação aguda e dolorosíssima.
d'\s articulações: é o acesso de got~. O ataque de gota é, pois, a súbítà
precipitação, nas membranas artículares, de cristais de ácido úrico. Em
geral essa precipitação ocorre nas juntas dos dedos dos pés (fig. 76, parte
inferior) .
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Fig. 77 - O reun1atisfl?o é uma doença que custa anualmente aos
povos cultos mais de 3 bilhões de francos suiços. E no entanto

. ainda não se encontrou remédio para êle.

o reuIllatisIllo articular. Doença muito comum é. o reuma
tísmo articular. Aliás esse nome designa duas enfermidades' bem dís
tÍntas. O reumatísmo articular agudo é uma doença infecciosa associada
a resfriados, Ínflamação de garganta e grípe; ataca de preferêncía jóvens
sob a forma de doença febril, de início súbito e curável após algun1.as
semanas. Muito diferente é o reumatísmo artícular cróni~o, inflamação
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Fig. 78 -. Coral e osso dois irmãos.
O hOn1elTI sustentado pelo esqueleto é uma ilha de coral am~ulante.

artícular de evolução lenta, prolongada por anos ou decênios e com
acentuada preferêncía por pessoas d~ maís de 35 anos. . O reuluatislno
cróníco tem duas causas. A mais importante é uma predisposição fan1ílíar
hereditária: em certas faluílías durante muitos séculos quasi todos às
indivíduos sofren1 de reuluatismo artícular' crónico. A outra causa,
externa, é, a maneira de viv·er. Os índívíd~os cujas articulações são sub--

.p.netídas a esforços excessivos - pianistas, datílógrafos, baílarínas,
operários que, ao lidar com suas lnáquínas, repetem sempre os mesmos
gestos ou que trabalham em lugar húmido co~o .sejalu mineiros, pedrei
ros, lavadeiras, foguístas de nav~o, professores de natação, chauffeurs

e maquínístas sao muito afeitos. a adquírir, no decorrer dos anos,
reumatismo crónico (fig. 77). Nas cartílágens articulares aparecem
rugosidades e nódulos que expessam as cápsulas articulares,; as articula
ções incham e doem, sobretudo qu~ndà muda o tempo e 'com êle a
pressão atmosférica e a hUlnidade dos tecidos. Palpando-se, com a
lnão, a junta doente percebe-se, durante os lnovímentos, um atrito.
A articulação perdeu- sua superfície lisa e range~ como as rodas de um
carro cujo eixo está cheio' de irregularidades. E geraltnente benigna a
evolução do reunIatismo crónico; o doente se acostuma com ~le) protege
suas artículações contra o frio com roupas de lã e luvas e evíta passar)
como etn lUOÇO, as tardes nos parques e as noite- as cervejarías. Quando
as dores se tornan1. muito fortes, umcomprímido de piramido serve de
alívío. Mas nos casos graves as artículações anquílozan1--se e não podem
ser mais utilizadas. O reunIatís.mo crónico é unIa das luaís importantes
doenças da atualidade, atacando, na idade avançada, mais de 10% da .
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população laboríosa, que vê assím prematuralnente_límitada sua capa...
cidade de trabalho. O tratamento é caro e' prolongado pois se trata de
doença cróníca'e raran1ente curável. Representam muitos milhões as
perdas 'causadas por êle sob a forma -de danos à saude do povo, de di...
minuição da capacidade produtiva e de tempo perdido com o tratamento.
Em cerras' paízes, COlUO a Suécia, o reumatismo crónico é a doença que
ruais pesa nas finanças das organizações' de seguro social. Na Ingla ...
terra, 'cujq clima húmido favorece sobremodo o reumatÍsluo, o prejuízo
anual por êle causado é de mais de 20 luilhões de libras. Por ísso os
grandes paízes organízaran1. nos últin1.os telnpos Ulna campanha. contra
oreumatismo. Na Inglaterra fundou-se o «(Erapire R...heumatism Council";
instituições análogas exístelTI nos Estados Unidos e na Rílssia e as medi...
das contra o reumatismo são um dos pontos do plano quinquenal. A
luta contra essa enfermídade 'é UlU dos principais probleluas da hí
gíene lTIoderna.
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CAPíTULO VII

A doutrina das proporçoes

A atitude erecta. Uni único fato b~ta para ilustrar a dife
rença fundamental entre o ser humano e os detnais: esse" fato é a

. posição erecta do seu corpo (fig. 79). A essa posição o hótneln deve
seu d011.iÍnio sobre a Terra. Os animais apoiam-se sobre os seus quatro
"lnembros, que utilízam na locomoção (a). Por isso, não tendo as lnãos
lívres, são forçados a usar, como arma de ataque, a cabeça, especial
mente a boca. Mesmo as aves, que se podem manter em pé como o
hómem, tornando-se assím bípe.des, não podem tirar todo o partido
desse fato por precísarem dos membros anteríor~s para o vôo; por isso
elas atacam com a 'cabeça, de tal sorte que seus maxilares permanecem
grandes e transformaln-se em grandes e duros bicos, atraz dos quais não
ha lugar para a expansão do cérebro Cc). Os macacos aproximam-se
maís do hómem, sem chegar, todavia, a ter as lnãos completamente
livres, país" usam os braços sobretudo para trepar, ou seja para a loco
nioção; neles os" "maxilares são excessivamente grandes e a cavidade
craneana pequena. A cabeça dos anímais, macaco inclusive, serve sobre
tudo para a ínserção dos dentes, de sorte que o centro de gravidade do
crâneo animal está nos maxilares e não no cérebro (fig. 119).

Característicamente humana é a independência absoluta dos mem
bros anteriores do movímento. O hómem é o único ser' que usa seus
braços não para o movimento mas exclusivamente para atívidades
livres (b). Todos os outros seres executam seus trabalhos com os maxi
lares, é com a boca que escavani, furam, abocanham os alímentos. No
hómem os braços tomaram dos lnaxílares a taréfa de executar todo
trabalho fora do corpo. Nele os maxilares são uma. porção do aparelho
digestivo, como o estômago, o intestino, etc. Por isso eles diminuíra,m
de tamanho e no espaço assim obtido expandiu-se a cavidade craneana,
com o cérebro. Os braços dispensados da tarefa do movimento, trans
ferência às mãos do trabalho dos maxilares, díinínuição de tamanho
destes últimos, penetração do cérebro no esp"aço obtído "à custa dos
maxilares. - constituem o caminho da formação do hómem e os
característícos da" hUlnanidade. Esse processo ainda não termí~oll. Não
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Fig. 79 - Vantagens e desvantagens da poslçao erecta. - L \Tantagens (com
parar o cão): liberdade do n1en1bro anterior (mão; trabalhos D1anuais); din1i
nuição do trabalho dos n1axilares; diminuição da D1andíbula e aun1ento do cé
rebro; liberdade do tórax: a ,-oz. O pássaro c canta por ter atitude. erecta
mas tem cerebro pequeno porque trabalha' com o bico. - II. Desvantagens:

inúmeros sofrimentos a-p (ver o texto).
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ha muito que o cérebro se apossou do espaço vago no cráneo. No que
se refere ao çlesenvolvimento. do cráneo e do cérebro 'a humanidade tenl.
ante. si um futuro promissor.

A passágem do corpo para a posição em pé tornou livre o pescoço,
no qual se desenvolveu ·0 aparelho da fonação. Tambetn nos pássaros
a atitude erecta facilitou a aquisição de voz, embora, por falta de cérebro
- para o qual os grandes bicos com que trabalham não' deixar~ril espaço
disponível - não possam cantar árias nem fazer discursos filosóficos.
já no hómem, acima dos maxilares, tornados pequenos, desenvolveu-se
o cérebro e atraz o aparelho da fonação; do trabalho conjunto desses
dois aparelhos originou-se a fala que constitue, ao lado do manejo das
mãos e ela capacídade pensante do cérebro, a terceira consequência da
atitude etn pé. Funcionamento cerebral, trabalho manual e fala são os
três resultados da ereção corporal (I). .

Mas a atituqe erecta do hómem alelTI de vantágeI)s tem tamben1.
desvantagens (I I) . Nos' maxilares atrofiados 0$ dentes fican1 defórma
dos. Por isso as afecções dentárias são próprias .da espécíe humana (d).
Ao afastar-se a cabeça do solo o olfacto enfraqueceu-se e apareceram as
doenças nasais, especificamente humanas: estreitamentos, deforlnações,

.inflamações crónicas (c). A considerável·expansã.o do cérebro prejudicou
os olhos, tornando frequentes as perturbações da visão (b). A atÍtúde
erecta perturbou toda a mecânica de movimento no interior do corpo.

Etnbora a' posição em pé tenha tornado o hÓlnem Uln

bípede, a disposição de seu corpo é de quadrúpede e
sua átitude atual é, em relação à sua organização
interna, tão forçada como si um automóvel subita
mente começasse a rodar' só em suas rodas trazeiras,
levantando as dianteiras no ar.' Todos os órgãos hu
manos, pulmões, coração, vasos e aparelho digestivo,
foram feitos para a àtitude horizontal, sofrendo muito
con1 a estação vertical. A ventil.ação pulmonar piorou'
e os vértices pulmonares pouco funcionalTI e termínan1.
por atrofiar-se (e). A sensibilidade dos pulmões hu
lnanos e a difusão da tuberculose pulmónar dependem
da atitude erecta, embora não de rp.aQ-eira exclusiva.
TambetTI agravaram-se as condições da circulação san'
guínea. Nos animais o coração só tem que impelir o
sangue através de vasos horízontais, ao passo que no
hómem ele precisa aspirar o sangue das partes decl.i
ves. O coração e vasos humanos trabalham em
exce~so e por isso envelhecen1. precocemente. As
doenças cardíacas .(g), o aUlnento da pressão arterial, a

Fig. 80 - O corpo humano é 'tuna torre de três an
dares: sobre o alicerce das pernas IV apoiam-se os

três andares: abdón1en, tórax, cabeça.



o c o R P O H U ~l A N O 97

arteriosclerose (a) são doenças do hómem em pé, que matam prematura...
mente a maioria da humanidade. Essas dificuldades circulatórias ex"":
plicam a reduzida capacidade funcional do hómem, que se cança com
um simples passeio de duas horas, ao pa~so que um animal pode loco
mover-se infatigavelmente durante todo o dia. Nas partes baixas do
corpo o sangue estagna-se, as veias dilatam-se e transformam-se, nas
pernas, em varizes (o), no' intestino' grosso em hemorróides (n); no
fígado a estase produz inflamações crónicas (h) e nas'alças intestinais as
fezes solidificam-se, produzindo a retenção fecal (1).

No corpo horizontal dos animais os órgãos internos pendem da
coluna vertebral como roupa' lavada no varal; no hómem erecto eles
estão suspensos como uma bandeira em seu mastro. A coluna vertebral
verga sob o peso das v íscerás, de sorte que são raros os hómens em que
ela tem curvatura normal (f). Os ligamentos que sustentam as vísceras
cedem com o tempo e os órgãos abaixam-se (estômago caido (j), rim
migrante (k), queda do útero). Através de lacunas na parede abdominal
õ intestino faz saliência no exterior _sob a forma de hérnias (m). A
abóbada do pé arreia, sob o' peso do corpo: pé chato (p). Deformações

entárías e miopia, afecç.ães pulmonares, cardíacas e arteriais, estase
epática e prisão, de ventre, deformações da coluna vertebral, ptoses
íscerais e hérnias - eis os inconve ientes da atitude erecta do hómem.

o corpo - torre de três andares. Arquitectonicamente o
corpo é uma torre móvel que, em lugar de suster-se em bases firmes,
move-se sobre as colunas formadas pelas' pernas (fig. 80). Sobre os
lícerces das pernas sustêm-se três andares. O andar superior é o crâneo

em que estão alojados os órgãos do folheto externo do embrião, cérebro
e órgãos dos sentidos (I). O andar médio é o 'tórax, que abriga o órgão
central do folheto embrionário médio t o coração, com a' parte média

o esqueleto (II). O andar inferior é o abdómen: pele existe o sistema
e órgãos do folheto interno do embrião, o aparelho digestivo (III).

As proporções do adulto. Entre essas várias partes da torre
a relações de tamanho muito precisas e rigorosas, que se chamam as
roporções (fig. 81). Num hómem de braços estendidos a distância
ue eles abarcam é igual à altura do corpo. Como já sabiam os antigos

egípcios, a altura corporal é 19 vezes o comprimento do dedo médio.
O tronco é três vezes mais alto que a cabeça, 6 braço três vezes mais
longo que a mão, a perna três vezes maior que o pé., Entre a altura
da cabeça e a do corpo ha proporções admiráveis, como se vê na' fig. a.

Notáveis são ainda as relações entre a massa .corporal e.a coluna
vertebral (b). A extremidade da coluna vertebral está situada exata
mente no meio do corpo. Prolongando-se a extremidade supe~ior da,
coluna vertebral de um décimo do comprimento da mesma coluna
chega-se ao vértice (alto da cabeça). Tomando-se para 'baixo uma
distância igual .à coluna vertebral, mais um décimo, chega-se ao solo.'
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Fig. 81 - .As proporções. do corpo humano.
As relações de tamanho das várias panes do corpo humano mos

, tranl notáveis proporções, que se chaman1 o canon (ver o texto).

Essa divisão l1ern1íte transformar a altura corporal num sístema decimal
c, como se vê tias figuras, os pontos importantes do esqueleto - como
as narinas, ínícío do osso esterno, sua terminação, umbigo, púbis
estão situados exatamente nas decimais.

Igualmente ilustratívas são as proporções do rosto (fig. 82). A
linha vértice-queixo pode ser dividida em cínco partes iguais. Adis...
tâncía entre os olhos é exatamente' .igual à largura de um olho. Esta
última é ainda igual à fenda bucal e à distância das azas do naríz.

As proporções do corpo humano revelam a profunda harmonia
que regulou a sua formação. Ao mesmo tempo descobrenl. o segredo
da beleza humana: belo é para nós todo hómem em que essas proporções
estão bem corporificadas, como por ex. a figura' clássica da esquerda

. da fig. 61.

As proporções infantis. As leís das proporções aplicam-se
apenas ao corpo adulto.' Na críança as proporções são muíto diferentes,
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país ela não só é U1n ser lnenor como construído de outra maneíra
(fig. 82). A críança distingue-se do adulto pelo tamanho excessívo da
cabeça e relatíva pequenez de suas pernas. No decurso do crescímento
a cabeça da criança· aumenta apenas do dobro, o tronco do triplo, os'

raças do qu~druplo e as pernas do quíntuplo (fíg. 83). Si o adulto
tívesse uma cabeça relativanlente tão grande como a sua era na ínfâncía,
ela lhe chegaria até o peito.

Os horInônios COInO~ reguladores das proporções. ConlO
todos os proçessos metabólíeos,. tatnben1. o crescimento - e a canse...
quente alteração das proporções - é regulado pelo sistema das glândulas
horrrl;oniais. As glândulas mais ímportantes para o crescímento são a

Fig. 82 - As proporções da cabeça humana:
a) A cabeça Ínfantil tem proporções diferentes da do adulto. Não
só a cabeça ·cresce como suas "\ árias partes .deslocam-se durante' o

crescimento. b) As distâncias r":5 e 1-3 são iguais.

hipófise, suspensa ao cérebro, o timo, situado' dentro do tórax, e as glân
dulas sexuais. A hipófíse regula o crescímento das extren1.idades ósseas
no lítnite entre OS50 e cartílágeln, ou seja os processos representados na
fig. 64 sob. a forma de uma batalha entre células. Quando a hipófise
produz elU excesso o seu hortnônío, os· braços e pernas crescen1. demaís

mãos e pés tornaln-se dísfortnes (fig. 85--g). Si a 'produção do hor
mônio é insuficiente, os n:lelnbros ficam curtos delnaís (e). T oniás
Hasler, natural da' Alta Baviera, sofreu, aos 10 anos de idade, uma
pancada na cabeça. A partir desse lnOlnento começou a crescer excessíva
mente. pois anos depois tínha 175 cn1. de altura,. aos 24 anos chegou
a 2,35 ln· e aos 25 anos ... lno~reu porque era un1. doente. A maíoría
dos gígantes são doentes da hipófise: "gíga.ntes hipofisárias", como
o gigante Machnow, fotografado no quarto do antropologísta Luschau
(fig. 84); Machnow tinha un1.a cabeça norlnal e caixa torácíca de' desen-
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Fig. 83 - As pro
porções d~l criançJ.
diferem das do adul
to. Nos anos de
crescimento a cabe
ça anmenta do do~
·bro, o tronco do
triplo, ° braço do
quádruplo e as per-
nas do quíntuplo.

volvimento médio mas· suas
pernas eranl de elefante e .as
mãos disformemente tumefei-
tas. Inversarnente~ um tralJ~a

tismq ou doença da hipófise
podem pô...la fora de função
e fazer parar o crescimento.
Certa criança, depoís de uma machadada na ca...
beça, cessou de crescer: com 24 anos tínha 1)20 m
de altura - "nanismo hipofisário".

A segunda glândula do crescimento é o timo,
situado' no' tórax. É uma glândula j~veníl. A
críança nasce com um tímo grande, que vai se
atrofíando no decurso do tempo, .até desaparecer
por completo na época da maturação sexual. O
timo está em 'relação inversa com as glândulas se-
xuaís: enquanto o hÓlnem possue tímo suas glân...
dulas sexuaís são pequenas mas quando elas cres...

- cem e se tornam maduras o timo desapa~ece. Isso
explica por que motivo, ao iniciar-se, a maturação
sexual, cessa o crescimento corporal. E 'que as glân
dulas sexuais inhibem o timo e assim ünpedem o
crescimento. Uma pessoa ~ormal deve crescer até
a época da maturação sexual e então cessar o seu
crescimento :, ao atingir a plenitude da maturação
sexual, mais ou menos aos. 22 anos, deve parar de
crescer. -

. Sí as glândulas sexuais desenvolvem...se cedo
demais e freiam precocemente a atívidade da glân
dula do crescimento, o timo, o hómem não cresce
o suficiente e fica abaixo da altura média. As
cria'nças cuja maturação sexual se dá precocemente
permanecem pequenas, sobretudo nas pernas, porque estas são a parte
do corpo de crescimento mais tardio e que mais pr.ecísam crescer pata
·que a criança atinja as proporções normais do adulto. Os indivíduos
precocemente maduros apresentam uma cabeça muíto grande sobre um
corpo nluíto pequeno (fig. 85-c). Esse tipo não é raro entre os gran..
des espíritos: Napoleão - que, na idade em que otltros ainda são
estudantes, já conquistar.a., o mundo à frente de seus exércitos e que
aos 30 -anos -atingiu o auge de seu poder -:- é un1 desses tipos~ a que.
tambem· pertencem Goethe, -Beethoven, Ricardo Wagner, Edison e
muitos outros gênios.

Si) ao contrário, é tardio o desenvolvímento das glândulas sexuais
1

o tímo age por mais tempo e o indivíduo cresce maís que o normal:
ele continua crescendo mesmo na época em· que o hómem normal cessou
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'ig. 84 _. O gigante Machno\v em visita ao antropólogo Luschau. i\1achno\v
é o tipo do gigante hipofisário. A parte superior do corpo é aproximadamente
normal enquanto os tuembros inferiores estão disforn1emente aumentados. N 0

tc-se a mão espessada, elefantina: sinal típico do "crescunento hipofisário das
extremidades" .
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A QUE TIPO PERTENCER.A.S, LErrOR?

~ig. 85 - Os tipos constitucionais

a-c -Tipos tÍInicos a) indivíduo alto, com timo conservado por
tempo anormal (gigantismo tín1iço)-;

b) o indivíduo normal com preponderância
tímica; .

c) indivíduo baixo, com tin10 atrofiado an
tes do tempo (nanismo tímico);

d - O tipo normal:
e-g ~ "rjpos hipofisários: e) o indivíduo com hipófise muito fraca (na

nismo hipofisário);
f) indivíduo normal com' predolninância hi

pofisária;
g) indivíduo com hiperfuncionamento da hi

pófise (gigantismo hipofisária).

de crescer, atinge 180 e 190 cm de altura e torna-se um "típo de hómen
alto. mas de sex,ualídade pouco desenvolvida (a). O hómem desse tipo
não tem asp ecto ~násc~lo mas tem voz fina e constituição delicada e
feminina; a mulher desse típo não apresenta, enl vírtude da fraqueza
de .suas glândulas sexuais, o aspecto felníníno típico n1as é magra,
ossuda e não n10stra, nos seus movÍlnentos e no seu caráter, aquela
delícadeza e ternura próprias da mulher.

. São raros os tipos norrn.aís ideaís. A luaíoria afasta-se 11.1aís ou
menos do normal. Pela fig. 85 pode-se determínar' a que típo pertence
o leítor. O adulto nada pode fazer contra esse fato pois a sua constÍ
tuíção já está fixa. Mas os país vígilantes podem ínfluír decísívanlente
sobre a co nstituição de seus filhos quando estes aínda estão no período
dos 9 aos 16 anos. Quando a criança aberra muít,o das proporções
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normais, a administração de hormâníos telu ação corretiva; durante
as férias levá-las para a montanha ou a beira-mar afim de estimular
as glândulas; passeios, banhos de sol, ginástica, dieta adequada, tudo
isso, feito sob a díreção de um médico experiente,. muito fará pela
nor~alízação do tipo constitucional.

As diIDensões corporais. O recem-nascido tem 50 cm de' com
primento e chega até o joelho de um adulto. No decurso de 20 anos o
hómem cresce mais do triplo da altura que tinha ao vir ao mundo
atingindo, en1. média, a 170 cm. Mesmo depois dos 25 anos continua
o crescimento, de sorte 'que a altura' máxima é atiç.gida aos 40. Dai
por diante diminue de cerca de 1 cm por decênio.' Essa diminuíção
resulta sobretudo do ressecamento das cartílágens articulares e da coluna
vertebral, pois as vértebras são separadas entre si por discos cartilaginosos
que, Gomo os freios de estrada de ferro, servem para amortecer os choques
durante a marcha. Quando uma longa enfermidade nos confina no
leito, "crescemos" um pouco, em virtude de incharem essas cartílágens
intervertebrais. E como um sofá estofado de novo, que por algum
tempo fica mais alto. Durante a marcha as cartílágens são comprimidas
achatam-se e voltamos à altura primitiva. Pela manhã somos sempre
lTI,ais altos que à tarde mas no decorrer- do:dia tornamos a diminuír de
altura. -

O crescimento varia com as estações do ano. No verão as crianças
crescem mais que no inverno. Os escolares crescem 0,4 cm nos meses
de inverno, 0,6 na primavera e 1,0 cm no verão. A altura média para
° hómem é 170 cm, para a mulher 160 cm. Um indivíduo de proporções
regulares deve ter tantos quilos de peso quantos
centímetros tem de altura acima de 1 metro: o
hómem ~e 170 cm de altura deve, poís, pesar 70 kg,
a mulher de 160 cm 60 kg.

A ~ulllanidade está se ,tornando' ll1ais
alta. Nos livros e jornais fala-se muito na dege...
neração progressíva da espécie humana. Embora nisso
se venha falando ha mílêníos, os hómens cada vez
vivem melhor. Já o velho escritor grego Hesíodo, que
viveu no início da idade de ouro da Grécia, daquela
Grécia dos hómens formosos - queixava-se da dege
neração dos hómens de então e chorava os "bons
velhos tempos" perdídos. O hómem atual não está
degenerando mas sim em contínuo progresso! Hómens
e animais tornam-se tanto maiores quanto melhor
tratados. Os "poníes" de Shetland são da mesma
raça que os robustos cavalos bretões. Si se tornaram Fig. 86 - Gigan-

/ 1 1 d/te europeu emuíto menores e por seren1. ma a ímenta os nas ati..: anões da Bir-
das montanhas da Escóssía. Hotentotes e boschímanos mânia.
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Fig. 87 - A estatura corporal média diminue dos polos para o
equador. I. esquimó (excepção por causa das condições desfavo
ráveis à vida nas regiões muito próximas do polo). 2. escandina
vo. 3. inglês. 4. alemão. 5· úngaro. 6. francês do sul. 7. japonês.
8. negro. 9. negrito. 10. iroquês. I I. sioux. 12. canadense.
13: lavradór do Texas. 14. mexicano. 15. caraíba. Os números

escuros· dão altura média,. em cms., dos respectivos povos.

pertencem à mesma raça mas os últimos são pequenos por viverem no
deserto de Kalahari. Entre os povos civilízados a estatura corporal
depende das condições de vida. Os operários londrinos são menores
que os aristocratas do campo mas, em compensação, são mais altos que
seus antepassados pois a nutrição humana vem melhõrando de século
para século. A/ altura média do hómem aumentou de cerca de 5 cm
desde a idade da pedra. Nos últimos 100 anos a altura corporal aument6u
de 0,75 cm na Suécia, de 1,2 cm na Alemanha e na SavóÍa o aumento
chegou mesmo a várío~ centímetros desde que a região passou para a
França. Quando os escocezes quizeram homenagear a rainha Vitória
com uma festa em tra.jes histórÍcos, verificaram que não cabiam dentro
destes. Eles eram gran?es demais para as couraças de seus ~ntepassados.

A altura corporal conforIne as nações. O meio tem in
fluência consíderável, e talvez mesmo a principal sobre a altura do
corpo. Por meio .entende-se o conjunto dos fatores ambientes como
clima, paizágem, aspecto do solo, água, condições de vida e de alímen...
tação, etc. Povos, famílias e indivíduos modificam sua estatura' ao
mudarem. de moradia e por conseguinte ç1e modo de vida. Nas planícies
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os hómens tornam-se altos e esg~ios, nas montanhas baixos e retacos.
A aproxítuação dos palas aUlnenta a estatura, a do equador diminue.
Os hómens lnáis altos são: no hemisfério sul os patagônios e polínésios,
que vivem perto do polo; no hemisfério norte na América os canadenses
e na Europa os escandinavos. Não é por acaso que os finlandezes são
os nielhores corredores do mundo e que os canadenses são il).vencíyeís
no hockey.: a razão está em suas compridas pernas, de sorte que o lnérito
não é deles mas de suas peculiaridades anatômicas. E podemos pro
fetizar que nas próximas olimpíadas seus mais perigosos concorrentes
serão os australianos e patagônios, desde que tenham igual treinamento.
Dispondo os povos europeus segundo a estatura corporal, 'obtem-se
unia série geográfica, de Norte para 'Sul (fig. 87): escandinavos, suecos,
.ingleses, belgas, alemães, austríacos, úngaros, franceses do sul, sicilianos.
Para a Alnérica a série correspondente vai dos altos ca.nadenses aos pe
quenÇ)s cubanos ecaraibas. Os menores de todos são os "povos anões"
que vivem sob o Equador.

Mas .na ciência da vida quasí não ha leís mas apenas regras !. Essa
sentença banal é uma das mais iniportantes da biologia. Esta nã'o é
nenhuma física, nem os organismos vivos são máquinas. Ao contrárío
das leis, as regras têm suas excepções. Unia regra biológica diz: na
água fervendo não é possível a vida. Mas ha algas e bacilos que vivem
em fontes em ebulição. Outrà regra díz: todos os seres vivos precisam
de luz e respíram oxigênio. Mas ha organismos, como ·0 bacilo da
tuberculose, que a luz mata ou que vivem sem oxígênio. Tambem a
bíología humana é cheia de excepções: os obesos' não vivem, tanto
como os magros; isso em regra mas nem sempre pois de' doís irmãos
o gordo pode durar até os 75 anos e o lnais magro morrer aos 38. Os
e~cessos encurtam a vida e no entanto por vezes o estrôina pode sobre
viver a seus parentes morigerados. Os sábios têm a miudo aspecto
sizudo mas essa regra tem inúmeras -exceções. O estudo da. escrita nos
ensina muit4 cousa e no entanto eln processos judicíaís os maís célebres
grafólogos têm divergido a respeíto dos rudimentos de sua ciência.
T ambem a regra da correlação entre a estatura e a terra' de nascímento
tem suas eX,Çeções. Ao lado dos gigantes finlandêses ha os retacos
lapões; na Africa Central ao lado dos pigmeus ha raças. esbeltas como
os altos somalís. Por que motívo, não sabemos. Mas a-pesar-dessas
exceções, permanece válido, em suas linhas gerais, o fato da altura
corporal ir diminuindo dos paIos para o' equador.

.A~ forlll.as ósseas. De acôrdo C01n a lei do treino, os tecidos
se fortalecem nos pontos sujeit.os a' excitações. Nos pontos em que se
manifestam a pressão e tração das forças exteriores, o tecido conjuntivo
se robustece e organiza-se em ossos, de tal sorte que, no interior do
corpo, os ossos são sen1.pre encontrados nos pontos em que sua necessi
dade se faz sentir e têm sempre a forma mais adequada ao órgão corres
pondente. Tambem o construtol faz o mesmo. Ele escolhe as pedras
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Fig". 88 - Os ossos resultaranl das mesnlas necessidades q~e deram origem aos
TI1e'ios de sustentação da arquitetura. Por isso no esqueleto se encontram as
n1esmas formas básicas que na arquitetura: lages de cantaria na adega, colunas

con10 sustentáculos, placas con~o paredes e cúpulas como cobertura.
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Fig. 89 
O esqueleto

humano'

de acôrclo C01TI as, necessidades. Para os alicerces, Iages largas e pesadas'
corr10 sustentáculos. eríge colunas e no telhado as traves são dispostas

.segundo as mesmas linhas de tração e pressão em que o organísmo ordena
as trabéculas ósseas. A obediência a esse
príncÍpio arquitetônico explica porque razão
as forlnas ósseas e suas reuniões lembram
muito as edificações feitas pela tnão do
hÓlnenl. (fig. 88). Olhando-se o esqueleto
dos pés para cima, nele encÇ)ntramos, por
assim dizer, todos os estilos ~a arquitetura.
Os pés lembram pirâmides: largos en1.
baixo e em címa afilados e forlnados por
lages. Mas em lugar de repousar total
lnente sobre o solo, os pés formam abó
badas corrl.O as adegas de nossas casas'
sobre elas repousa todo o peso da torr~
óssea do corpo. Sobre os pés elevam-se as
coItUlas das pernas, que são arcáicas como
calunas dóricas; acíma delas estão as coxas
retorcidas e termínando, como as colunas

. iónícas, por \rolutas. Elas suportam a bacia
que é semelhante a um arco de portão e
apresenta, elU seus pontos de união, orna
,mentos como "Um portal baroco. Já a
caixá torácica eleva-se ao ceo enl. estilo
gótico, formada de costelas que são ver..
d~deiros arcos. Sobre tudo isso a abóbada
craneana é como a cllpula de UlTI « OUOlno'
da Renascença. Um artista imagínoso po
deria recompor o esqueleto com elelnentos
de toda a históría da arte humana:, pírâ..
n1ides e colunas dóricas, capiteís cor.íntíos
e flechas góticas, motivos romanos. A

variedade de estilos do es
queleto hunlano trae sua
orígenl: ele não foi cons
truído de uma só vez lTI.as

é o produto de transfor
lnações progressivas, que
resuftlem todas as etapas
da evolução da vida ter
restre. Ele é o produto
de milhões de anos de
evolução na arte da cons..
trução óssea.



CAPíTULO VIII

o esq ueleto

.A estrutura do esqueleto. O hómem não é, como o auto
móvel, Ulna máquina artificialmente construida de peças eln número
prefixado mas sim um· ser vivo, em contínua evolução. Num dado
ponto ha elementos em crescímento, noutros em involução; noutros
pontos ha ossos historicamente velhos e hoje inúteis, que não se sabe
sí devemos contar como uma unidade ou como peças separadas; por
isso o número dos ossos varia de pessoa .a pessoa. Mas como número
médio podemos g~ardar: 222.

Fig. 90 - Quantas vértebras cervicais a mais terá a girafa que _o
ouriço? Nem un1a só, pois todos os mamíferos - derivados que
são da n1esma forma .pritnordial - tên1, como o homem, 7 vérte-

bras no pescoço.

A coluna vertel;>ral. O tronco do 'esqueleto é a coluna verte
bral, formada de 33 a 34 vértebras. As vértebras superiores' são cheias .
de ar porque não devem suportar lTIuito peso, assemelhan~o-se assim às
janelas das casas (fig. 91-a); as inferiores são mais robustas porque
devem funcionar como as pedras dos alicerces de U1TIa casa. 7, 12, 5, 5, 5
são respectivamente os números, fáceis de guardar, dos vários tipos de
vértebras: 7 vértebras cervicais, 12 torácicas que se unem aos 12 pares
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de......costelas (fig. 91-b), 5 'lombares, situadas no dorso do abdómen,
5 vértebras sacras, fundidas para formar ó osso sacro, e 5. vértebras
.Cocclglanas, atrofiadas e do tamanho de uma cereja, que formam o .
coccix (fig. 93, 94, 96, 99), Comparando-se uma girafa com um ratinho
'ou um elefante com um ouriço, pod~r-~e-ia jurar que a girafa tem três
dúzias de vértebras cervícais e o rato ou ouriço apenas' duas ou três.
De 1000 pessoas a que fizéssemos essa pergunta, seguramente 999 er
rariam na resposta. Na realidade todos os mamíferos (com duas ex
ceções) têm 7 vértebras cervicais. . . provavelmente porque o ancestral

Fig. 91 - A arquitetura da coluna vertebral: .
a) As vértebras forma~ unla cadeia de segmentos idealmente en
castoados um. no putro. b) Centenas de ligamentos prendem as

vértebras, que não podem nem separar-se nem deslocar-se.

comum de que derivaram os mamíferos tinha 7 vértebras cervicais e
transmitiu esse número a todos os seus descendentes (fig. 90).

As vértebras, lorige de serem ladrilhos simples, têm a forma de
sinetes, superpostos de modo a formar uma coluna oca, em cujo interior
está alojada a medula e·spinhal. Os aneis têm forma especial e formaram
articulações nos pontos de contacto de seus ·bordos ou· expessamentos.
Muitas vértebras têm nada menos de -lO superfícies articulátes. Cada
superfície articular adapta-se nlatematicamen.te à superfície articular da
vér~ebra vizinha (fig. 91) . Tais articulações só permitem ligeiros movi
mentos mas a soma dos movimentos das 150 articulações vertebrais dá .
em resultado poder a coluna vertebral curvar-se como um todo à se
melhança de uma barra de aço (fig. 93).
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As duas pritueiras vértebras distinguem-se das demais en1. vísta de
e teren1. especializado para sustentar a cabeça. Na, fig. 91 elas são

vísíveis acÍlna das vértebras cervicais. A prímeira vértebra é chalnada
Atlas por sustentar a cabeça da n1.esma forma que o giga~t~ Atlas
uportava o mundo. A segunda chatna-se "Axis" ou eixO' por girar em,

torno do atlas cbn1. a cabeça, à sen1.elhança de uln: vagão ·de estrada de
ferro nut11. virador .(fig. 92). Axis e Atlas formàm .uma articulação
cOll.1.plexa. Ao fazermos "sim" COlU a cabeça, balouçamos o crâneo
sobre a articul'1-ção do atlas à seluelhança de Ulua cadeir.a de balanço

a b
Fig. 92 - À cabeça assenta-se sobre a coluna vertebral como un1a

caçamba sobre um disco giratorio.
a) Ao fazer-se "sim" COln a cabeça, a caçamba inclina-se sobre
a cuba da La ,értebra OU '"Atlas". b) Ao sacudir,...se num "não",
a cabeça gira sobre o disco giratório da 2.

a vértebra ou "Axis".

ou de uma caçamba (a). Ao fázertnbs (' não", a cabeça gíra na articula-
ção entre Atlas e Axís como num vírador (b). .
. A coluna vertebral não é un1.a haste mas sim uma espiral em forma
de S (fig. 93). A criança nasce con1. uma coluna vertebral retilínea. Mas
o gàtínhar, a l1.1.archa e a atitude erecta da cabeça fazem a haste retilínea
curvar-se em S. .

Essa curvatura en1. S é uma solução ('elegante" do problelna, que
permitiu obter seís vantágens:

1. Si a coluna fosse retílínea o hÓlnem teria de se inclinar para a
frente devido ao peso das vísceras, suspensas na parte anterior do corpo.
Para manter equílíbrío êle sería forçado a puxar os hombros para traz.
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Fig. 93 - A flexibilidade da coluna ver
tebral. A coluna vertebral pode do
brar-se como unla bengala de junco.
Dentto dela a medula espinhal (fig. 56)

,está suspensa senl sofrer o ll1enor dano
COll1 esse 1110virl1ento. Foi assill1 adll1i
ra,-e]nl.ente resoh ido um difícil proble

ma técnico.

Mas a curvatura elTI S a~ortece o peso das lTIaSSaS suspensas sobre o
ponto dE apoío inferior na bacía e assim o hón1.em pode repousar firn1.e
lne.nte sobre o solo a sua carga visceral, cuja disposíção é inadequada
'para a' atitude erecta (fig. 89). .

2. Graças a curvatura elTI S todos os 'choques - e os ch~ques do
calçamento das ruas são fortes para um bípede de 75 quilos! - são
atenuados pelas voltas da espiral. Uma coluna retílínea. transn1.itiría
díretamente da bacia à cabeça todos os choques: todas as noites deítaría;
mos com a cabeça tonta e- unl salto ínfelíz poderia, por contragolpe,
fazer saltar a tampa do crâneo como se faz com uma rolha de champanhe.

3. A existêncía de: duas reíntrâncias faz ganhar espaço: na reín
trâncía superior ficam os órgãos torácicos, na inferior os abdominais .

. 4. Graças às várias curva
turas, cada um dos três segmen
tos do S suporta o peso de un1.a
das três massas suspensas à
coluna vertebral: o seglnento
superior sustenta a cabeça, o
médio os órgãos torácícos e o
inferior as vísceras abdominaís.

uma caluna retilínea os pesos
se: somariam de: cima para baixo,
de: sorte que na parte inferior
atíngírialTI un1. valor .excessi~o.

5. A curvatura aumenta a
apacidade de resistência da coluna

vertebral. Três. arcos superpostos
suportam lnais peso que unla
úníca haste.

6. As curvaturas protegelTI
a coluna contra fraturas:. uma
haste alta quebra-se facilmente,
enqClanto. '. uma espiral resíste
muito mais. Que b01TI que a
coluna vertebral não' seja justa
Incnte o que: se~ nome está di
zendo: Ulna coluna .!

Si encarregássernos um en
genheiro de construír a coluna
vertebral - uma coluna flexível
de 33 aneís e 150 artículações,
quasi 1000 lígamentQs, e capaz
de suportar un1. peso de. 250
quílos - só no fim de vários
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anos de atívídade poderia ele resolver tal problema, seln todavia
igualar, quanto mais ultrap~ssar, a obra da natureza. Si; no dia da
entrega da obra, o incumbíssemos de montar dentro dessa coluna a
medula espinhal, um tronco nervoso com milhões de ramificações que
passam entre os aneis vertebrais sem ser lezado por todos os movimentos
da coluna e todos os saltos do corpo, certamert-te que o engen.heiro nos
julgaria louco. ·No entanto a natureza resolveu de maneira' integral
esse problema.' Dentro da' coluna vert~bral - por cima da qual se
balouça a cabeça, abaixo da qual se movem as pernas e ainda tem sus-

Fig. 94 - As 3 deformações principais da coluna vertebral:
a) A coluna forma urna excessiva curvatura para traz: a gibosi
dade ou corcunda. b) ~ Curvatura excessiva para a frente: ---lordose.

c) A cu~vatura lateral ou escolios.e.

pensas adiante a~ vísceras - ha un1.a massa nervosa tão delicada como
marzipan fresco (fig. 56). Essa massa nervosa, a. medula' espinhal,
situada dentro da coluna vertebral, se contínua por dezenas de troncos
nervosos que passam entre as vértebras; com toda essa massa ,nervosa
nas costas somos capazes de correr, saltar, boxear, sem que isso em nada
prejudique a medula, de tal sorte que a maioria dos hómens morre sem
saber que' tem dentro da coluna e-s-se frágil órgão. .E é bom que não o
saiba, pois em caso contrário às muitas espécies de hipocondríacos que
pululam no mundo viria juntar-se uma nova, a dos incapazes de saltar
um degrau ou dar uma corridá por medo de lesar a medula espinhal.
Talvez a colocação da medula na coluna vertebral seja o mais alto
expoente da habíl~dade técnica da natureza.
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Fi'g. 95 - Método simples e eficaz de evitar as deformações da
coluna vertebral: desde cedo exercitar-se em carregar objeto sô
bre a cabeça, até conseguir passear pelo quarto com um pequeno

aquário sôbre a cabeça.

As curvaturas vertebrais. Poucos indivíduos têm a coluna
vertebral curvada de modo satisfatório, mas em quasi todos ela se des...
vía mais ou menos da forma tecnicamente ideal. As três varíantes
maís frequentes sãb (fig. 94):

1. As costas redondas ou corcovadas, ísto é com acentuada curva
tura da coluna torácica para traz (a).

2. O dorso reintrante, em que é excessíva a curvatura da coluna
lombar para diante (b).

3. A escolíose ou curvatura lateral da coluna vertebral (c).

A frequêncía dessas anomalías tem vários motivos: ~

1. Adaptação defeituosa do hómem à atírude erecta. Essa posição
é uma aquisição relativamente recente e o corpo aínda não se adaptou
completamente às novas condições. A mecânica do corpo em pé é
tecnicamente desfavorável e a coluna vertebral ainda não poude atender
bem às novas exigências.

2. Fraqueza congênita do aparelho ligamentoso. Em muítas
famílias. ha uma fraqueza ínata do tecido conjuntívo e ligamentos. Os
membros dessas famílias têm tendência a sofrer não só de varizes,
hérnias e pés chatos como de curvaturas vertebrais.

3. Esforço excessivo da coluna na· infância. EiTI. certas classes do
povo as críanças corÍleçam a trabalhar cedo demais e em serviços pesa-
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Fig~ 96 - Es
quema do esque
leto do tronco:
a) a cabeça; b).
a caixa torácica;

c) a bacia.

dos, tanto em casa como no emprego. Em lTIuitos casos a coluna sofre
com esse esforço excessívo. Esforços unilateraís, como carregar água,
jornais, crianças menores. .. tudo ísso pode provocar a frequentíssima
escoliose, curvatura da coluna para un'l d~ lados.

4. Atítudes viciosas, ti que o hómem é obrigado'-em certas ativí
dades. Em primeiro lugar está o escrever. A escrita moderna' é incorreta
do ponto de vista da mecânica corporal pois obríga a uma atividade
unilateral com o corpo em posição assímétríca. Do ponto de vísta
mecânico é muíto mais adequada a escríta chínesa, com as letras dis
postas uma abaixo da outra em colunas retilíneas, como fazemos COtu .
os algarismos na soma. A posição unilateral do corpo ao escrever talv~z

seja a principal causa da alta percentágem de escoliose nos escólares
(fig. 94-c). '

5. Atrofia da coluna vertebral. Para conservar-se apto à sua
função, um órgão precisa trabalhar. Ele não deve nem ser sobrecarregado.
de esforços nem condenado à inatívidade. A coluna vertebral do hómem
moderno trabalha muito pouco. O hómem de hoje passa tnetade ou
maís de sua vida sentado no escritórío, na máquina de costura, na mesa
de trabalho ou no assento de seu auto. Nessa posição a coluna permanece
imóvel. Terminado o trabalho, ele repousa numa poltrona, na almo
fada do auto, ou l~, ouve rádio, joga cartas ou adormece numa espre
guiçadeira. Esse modo de viver antinatural começa na infância. Os
escolares permanecem cinco horas em suas carteiras, o que é, para a

coluna vertebral infantil, a um tempo um esforço ex
cessívo (pois deve, por todo esse telnpo, suportar Ó

peso da cabeça, grande demais na infância) e uma
ínatividade prolongada, país durante essas horas· a
coluna é obrígada a uma posição forçada, sem ter
oportunidade de mover-se. No meío de cada hora de
aula devería haver dois minutos para a ginástica da
coluna vertebral (fig. 97). T ambem as aulas da
manhã devíam principiar por exercícios, que seríam
repetidos ao meío dia. O melhor exercícío para a
coluna consiste em carregar pesos com a cabeça, o
que deveria ser feito por todas as crianças, que aliás
a ísso se prestaríam de boa vontade. Para isso pre
parar uma almofada anular, à guíza de um chapéo,
sobre a qual se colocaría o peso. Começar com um
cesto cheio de areía (fig. 95-a) , até chegar, por fim,
a carregar. na cabeça um vaso com água (b). o- eq~í
líbrio de objetos na cabeça forçaria a coluna verte
bral a .entrar em atívídade em todas as suas partes,
ínclusíve os m~nores grupos musculares e ligam,entos
ocultos. Em parte alguma se veem pessoas em atitude
tão correta e com tanta graça no movímento e colunas

•
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vertebrais tão norlnaÍ conlü nos paízes
em que as mulheres carregan1. seus cestos
e cântaros na cabeça. Percorrer) com uma
vasilha.'de água na cabeça, duas vezes por
dia a casa, eis U11.1 exercícío que evíta as
deformações da coluna; isso poupará ao
alfaiate o trabalho de ench~r com algodão
os hombros e a cintura do pa.letó para que
aos olhos do mundo apareçan10S com a 
perfeição de formas de U1TI deus grego,
quando na real~dade as roupas escondem
um dor o defornlado.

A caixa torácica. Exam{ne.n1.os a
formação do sistema ósseo tal como é
representada na, fig. 41: a príncípío a co
luna vertebral é realmente apenas o que seu'
nome indica, isto é,' a espinha dorsal do
organismo. Mas em seguída ela se transo'
forlna em protetora das partes Inales e Fig. 97 - Ginástica respira

tória durante as horas de aula
para isso envolve de um lado a medula evita o tórax muito estreito e
espinhal e do outro as vísceras, que ficam as doenças pulmonares.
uspensas nela. Desses arcos os quatro

prímeíros forlnam a cabeça os doze do ll.1.eÍo constítuelll a caixa
arácica e os cinco últimos a bacia. Cabeça, caixa torácica e bacia são

três "prolongamentos" da coluna vert~bral (fig. 96).
Nos animais cujo corpo repousa ,horízontalmente sobre os quatro

pés, as vísceras estão suspensas da coluna vertebral como peças de
roupa num varal. Devido a isso os três prolongamentos, cabeça, torax
e bacia, são estreitos e apontam para a terra. Já no homem, cujo corpo
fica em pé, cabeça, caixa torácica e bacia suportam esforços lTIuíto
maiores que nos animaís e por isso se tt:an.sformaram em la~gos envó
lucros redondos. A cabeça redonda, o tórax igualmente arredondado,
e a bacia são três característícos hUlnanos. Animal algun1. possue um
râneo com abóbada tão larga como a do hómem, tanlbetll não ha
nÍlnal que tenha tórax tão largo, limitado atraz por um largo dorso,

de sorte que só o hómen1. p'ode repousar comodamente de costas e sonhar
om o céo. Tambem a larga bacia é própria da espécíe hUlnana; sobre
udo da mulher destinada a gravídês. Na críança receninascída tanto

tórax como a, bacia são ainda estreitos, à tnaneíra ((anín1.al' ,. A
riança, que ao nascer é U1TI ({ quadrúpede", telu por ísso Ulll tórax
aníno: de 10 cm de altura e 11 de largura. Só na época da tnaturação'
exuaI, entre 15 e 30 anos, é que o hóIuem cresce em largura e adquíre

tórax próprio de sua espécíe) CDIU 24 cm de altura e 36 de largura.
relação entre altura e largura passa, poí~, de 10 : 11 a 10 : 15. Quanto

e quelero do tronco, caixa torácíca-bacía, a mulher ultrapassa ao



hómem,poís o seu corpo é muito mais espa~oso que o deste, com vístas
para os filhos que ela deve dar a luz; por isso a caixa torácica é mais
larga assim como a tampa de um pote grande deve ser mais larga que·
a de um pequeno (fig. 99).

As Costelas. Chamam-se costelas os arcos ósseos que a coluna ver
tebrallançou para diante, afim de rodear os órgãos torácicos. O número
de costelas vai diminuindo na série animal. O macaco antropóide maís
primitivo, o gíbbon, possue 14, o gorila e o chimpanzé 13, o orango
tango tem, como o hómem, 12 pares. O hómem apresenta - talvez
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Fig. 98 - O melhor meio de alargar o perímetro torácico é ren1ar.

como Ulna recordação de épocas passadas - esboço de 13 pares; en1.
cerca de 6% dos hómens esse 13. 0 par se encontra depois do parto. Pro
vavelmente o conhecín1.ento desse fato da dünínuíção do nÚlnero de
costelas no hómem foí a orígem da hístória segundo a qual Eva foí
gerada de un1a costela -d~ Adão, pelo que o hómem perdeu uma costela.

Anreríorn1.ente, na linha lnedíana do corpo, as costelas se unen1
mediante uma larga haste - o osso esterno - que parece uma espada
pendurada do pescoço. Ele não se ossifica lnas permanece cartilaginoso
como a extremidade anterior das costelas. Isso para permitir que, du
rante a respíração, a caixa torácica alternadamente se dístenda e se
retráia elasticamente, aspirando e depois con1.prímíndo o ar como uma
bexiga (fig. 98). Basta pratícar uma respiração funda para que o leitor.
se COllvenç a da elasticidade e capacidade de distensão de sua caixa
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Fig. 99 - Esqueletos Dlasculino e feminino. O homem tenl, com
parativamente com a nlulher, tórax mais estreito mas mais for
te na cintura escapular, bacia mais estreita e por conseguinte
cavidade abdominal lnais estreita e nlenor. Acompanhando-se
as linhas pretas percebelu-se nitidanlente essas diferenças, resul-

tantes da função da n1ulher como mãe.

oraclca. É bem conhecido que, em vírtude de viver em recíntos con...
inados, o hómem passou a respírar mal, de tal sorte que o perímetro

torácico vem diminuindo entre os povos cultos. O perímetro do tórax
umano depende sobretudo do modo de respírar. Sendo a caíxa torácíca
'ca em cattilágem e muíto móvel, mais que qualquer outra parte do
queleto é ela influencíável pelo treíno. Quando um moço começa
pratícar esportes, seu perímetro torácico põe-se logo a aUlnentar. O·
ITtento maís rápido .se obtem com o remo, espJrte que exíge do corpo
grau máximo de respíração e em que a caíxa torácíca é dístendida
. amente pela tração dos músculos _do braço (fig. 98). Para um moço
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de tórax estreito - desde que seja são e nao doente do pulmão! - nao
'ha" melhor corretivo_ elo que a prática sistemática do remo.

T ambem os exercícios respiratórios e um tnétodo correto de respira'
facilitam o crescimento da caíxa torácíca. A prática de exercícios respira..
tórios diante da janela aberta devería figurar entre os hábitos diários
de todo homem. Nas escolas, as horas de estudo deveriam er íntercala
das de "pausas respíratórías", destinadas a distender a coluna vertebra
e dilatar a caíxa torácíca (fig. 97).

b

Fig. 100 - Importância das dimen ões da bacia para a mãe o
filho. a) Quando o diâmetro é nornlal (I I cm) a criança pode,
durante ° parto, deixar o ventre matel:no através d,a abertura
da bacia. b) Si a bacia está estreitada (7 cm de diâmetro), a
criança fica retida e só pode sair do ventre materno abrindo-

o abdomen (operação cesariana).

a

A bacia. A posse de il111a bacía verdadeíra ísto é, de um
dispositivo em forma de bacía destinado a alojar as vísceras - é uma
prerrogatíva humana. Si perguntarmos a um estudante de Hístória

- Natural qual a principal diferença entre os esqueletos 'humano e animal,
ele pensará logo no crâneo ou nas mãos. No entanto a bacía é a formação
maís típica do esqueleto humano e aquela em que ele mais difere do esque
leto anímal. Não tem razão de ser o menosprezo que a socíedade mani
festa por essa parte do esqueleto. A mulher superou o hómem no que diz
respeíto à conformaçã9 da bacía: ela é, nesse ponto, mais "humana"
que o hómem. O hómem ultrapassa a mulher quanto à conformação
craneana; no caso da bacía dá-se o contrárío. Como em todas as espécies
animais, tambem na humana a Natureza repartíu as tarefas entre os dois
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sexos: o hómem foi destinado a atividade espiritual, a mulher à gravidez
e à criação dos' filhos. Talvez que a evolução futura da civilização venha
libertar a mulher dessa tarefa, criando assim, como em muitos outro
pontos, novas vias para o desenvolvimento. A comparação entre os
esqueletos masculino e feminino (fig. 99) mostra claramente as diferen
ças, sobretudo quando se exalnína min\lciosamente a figura. A cintura

Fig. 101 - Os membros. superior e inferior têm estrutura seme
lhante e constam de segmentos correspondentes. Ainda mais,
assemelham-se aos membros dos mamíferos, mesmo que estes pos
suam marcha diversa, como se dá com o cavalo. O cavalo apoia
se sôbre as pontas do dedo médio e tem dentro do tronco a

articulação do joelho.

torácica é mais fraca na lTIulher, ao passo que, inversamente, a cavidade
abdominal é mais espaçosa e o orifício ínterno da' bacia muito mais
largo que no hómem, pois é através <:lesse orifício que a criança vem
ao mundo. Quando, enl vírtude de certas doenças, se estreita a bacia
da mulher, torna-se difícil ou impossível o nascimento da' criança (fig.
iOO). Si as forças da mulher não bastam para expulsar o filho, o médico
íntervem com pinças especiais que plJxam a críança atravez do estreita
mento. Si isso é impossível, resta o recurso da "cesariana", em que se
a...bre a parede abdomínal afim de retirar a críança. Os reis negros da

frica, ao escolher as candidatas ao matrimónio, examinam-nas mais
ar detraz que por diante. Esse critério de escolha I não é tão ridículo
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como nos parece. _Uma mulher com bacia estreita não está, na essência,
apta para o casalnento e no exame prénupcial o Direito e' o bom senso
deveríam incluir a verificação de si a mulher tem bacia de dimensões
normais e está em condições de dar à luz pelas vias naturais.

I n
Fig. 102 - A marcha humana
(I) é uma concepção artísti
ca; a flexão de joelho (II) é
uma verdadeira obra qe arte.

e

b

Braço e perna. Braço e perna concordam como uma figura e a '
sua imágem no espelho (fig. 101), país antes do corpo adotar a atitude
erecta ambas desempenhavam, no quadrúpede, idêntícas funções. Depois
desse acontecimento tornaram-se opostos os seus destinos. A perna
passou a suportar a carga do corpo, o braço se transformou nun1. artísta
livre. O trabalho que era do braço passou para a perna., O braço se:
prende ao corpo pela cíntura escapular, a perna pela cintura pelviana
(fig. 99). Tambem o hombro e a bacia c01!cordam pedaço por pedaço;
apenas o prímeíro é leve e cheio de ar, enquanto a bacia, comprimida,
é grossa e pesada. O braço pende livremente do hombro, enquanto a
perna pe.netrou fundo na bacia como uma coluna. A perna suporta
carga, o braço tem quem o carregue. Sob o peso do tronco as pernas
curvaram-se em arço e o colo dos dois fémures formam, abaixo do
quadril, uma abóbada de sustentação, cujos ossos e ligamentos são os
mais robustos do corpo (fig. 88, 89, 99). Devido à carga que suportam
os colos dos fémures são o ponto maís sobrecarregado do esqueleto. Na
criança são um ponto preferido pela tuberculose, nos velhos fraturam-se
com fa~ilidadé (fratura do fémur dos velhos).

O joelho, que tine. a coxa cQm a
perna, é a mais forte das articulações,
enquanto a do cotovelo, entre braço, e
antebraço, é a capaz de mais trabalhos. O
joelho é dirigido por 10 músculos, mantido
por 10 ligamentos e lubrificado por 30
bolsas serosas (fig. 73). Sua face anterior
é protegida pelo escudo que é a rótula;
no, seu interior ha dois discos intermediá
rios exatamente iguais, que obrigam as
extremidades ósseas a girar dentro dos li...
mites prefixados, sem perder o contacto.
Meditemos sobre as condições do corpo
em pé (fig. 102). "Sobre o chão repousa
a abóbada do 'pé, cuja cúpula é uma meia
esfera tão lisa como uma bola de bilhar
(a). Sobre essa bola de bilhar balança a
perna, que é como uma muleta (b). Sobre
a perna balança-se, no joelho, a coxa,
comparável a uma bengala pois apresenta
na extremidade superior uma bola (C):4
Sobre o castão esférico dessa bengala ba
louça a bacia, na articulação do quadril (d)
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e sobre a bacia ergue-se 'a coluna das 30 vértebras (e). Sobre a vértebra
superíor balança-se a grande esfera do crâneo. E toda essa complicada
formação fíca de pé! Ela salta, faz até flexões de joelho, isto é a
parte inferior - a bola pe bilhar com a muleta - fica erecta, enquanto
sobre ela se lTIovímenta, no joelho' flectido, a parte superior, muitas
vezes mais pesada. Que díriamos si um acrobata 'conseguisse obter
flexões de joelho' com uma bola de bilhar, muletas, bengala e uma
coluna de 30 pequenos díscos?

O cotovelo é un1a construção tão complexa como o joelho,
apenas de outra espécie. O joelho foi construido visando força e capa...
cidade de carga, o cotovelo vísando líberdade e delícadeza de moví
mentos. O cotovelo não é nenhuma charneira como um canívete ou
os dedos mas sitn uma junta em forma de rosca. Mantendo-se fixo o
braço e lTIovendo-se o antebraço contra o corpo percebe-se que esse
movímento pode dar-se em ráios os mais diversos e que é tão frouxa
a u~.íão entre braço e antebraço que este, ao lado"do movimento principal,
possue movimentos secundários elU todos, os sentidos. Ao lado da
articulação em polia o cotovelo possue uma -segunda articulação, gira
tória, a articulação do rádio (fig. 72-d) , que íntervem em todos os
movimentos giratórios do antebraço, tais como mover a chave na
fechadura, folhear um lívro, desarrolhar uma garrafa. A 'técn'ica humana
não é capaz de construir uma junta que possa competir com o cotovelo
em lTIultíplícidade, delicadeza e força de movimentos.

A lllão. Um erro lnuíto generalizado é considerar a mão humana
como uma "grande conquista". Justamente o contrário é que é exato:
ao contrário da maioria das partes do corpo humano. a mão é uma
porção do esqueleto que se conservou primitiva. O ancestral comum
de todos os vertebrados possuia - mostram-nos os fósseis - uma
«mão" com cinco garras. Dele originaram-se animais elevados que,
ha milhões de anos, víveram no período permiárío e deixaram como
vestígios "pégadas" que na realidade são traços não de pés mas de
mãos. Alem disso a maioría dos lnamíferos da atualídade - pássaros,
cavalos, rapinantes - pOSSUelTI verdadeiras mãos.

No decurso de sua evolução quasí todas as e~pécies an~mais especialí
zaram suas mãos: nos pássaros ela se transformou em asas, no cavalo
em casco, no lobo em garra. Na toupeira ela formou uma verdadeíra
pá de escavar, no elefante U1TI tríturador. O hómem conservou a primi...
tíva mão com .cinco garras. A única aquisição específicamente humana
é a "oposição" do polegar. O polegar afastou-se dos. outros dedos,
.colocando-se em posição oposta à deles, elll oposição. Abrindo a mão
podemos perceber logo o que é especificamente humano: nos movi...
mentos o polegar volta sua face ínterna para os outros dedos. Isso vem
tornar a lnão - que em quasí todos os outros anímaís é de forma uniol
lateral - U1TI órgão capaz de abarcar os objetos. A oposição do polegar'
é um dos poucos caracteres especificamente hUlnanos do nosso corpo.
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o pé. O pé distingue-se da mão por apresentar, entre os artelhos
e o calcanhar, urna abóbada formada pelos ossos da raiz do, pé. Na,
mão a raiz atrofiou-se e os dedos adquíriram a prímazia. No pé, ao
contrário, a raíz tornou-se a porção principal, enquanto os dedos se
atrofiaram ein artelhos. Primitivamente os ossos da raiz estavam colo~

cados lado a lado no mesmo plano como na mão. Mas o pesà do corpo
obrigq1:1-os a se transformar e se deslocar, de sorte que hoje formam u,ma
pirâmícfe, que é o característíco do órgão "pé" (fígs. 88, 102, 103).

O pé é na realidade um tripé, assente sobre 3 pontos: . atraz O'

calcanhar e na frente os doís abaulamentos dos artelhos. Sobre. esses
3 pontos edifícou-se ma abóbada, que é elástíca em vírtude de ser
formada de ossos, cartílágens, cápsulas articulares, lígalnentos, tendões
e músculos. Abóbadas elástícas são as construções mais resístentes a
carga. O espaço 'ôco da abóbada está cheio pelo coxím adiposo repre~

sentado na fig. 60. Dentro dele vasos, nervos e tendões dos artelhos
caminh~m para diante sem ser comprimidos durante a marcha (fig. 1ü3-a).

O hómem é um filho da natureza e en'luanto caminhou de p~
descalços ao ar livre nunca sofreu dos pés. . E que o chão desigual e .
flexível obrigava o pé a mudar de posição e tensão a cada passo. Sobre
o sólo têm que trabalhar todos os constituintes do pé, inclusive os mais
finos músculos e ligamentos da abóbada, de sorte que ele constitue um
órgão fortemente treinado pelo uso contínuo de todas as suas partes.
Já no pavimento liso das ruas e o assoalho .duro das casas o esforço
todo íncide somente em poucos pontos do pé. Esse estímulo unilateral
obriga o pé a uma contração espástica. Esse espasmo prejudica a nutrição
os tecidos tornam-se cançados, pobres de sangue, fracos e a· abóbada do

a

Fig. 103 - O pé normal (a) é uma abóbada amortecedora. Si essa abóbada
cede ao peso do corpo, origina-se o pé chato, que repousa por inteiro ô

bre o solo (b).
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pé não consegue suportar o peso do corpo e afunda. Em mais de 10%
dos atuais moradores das cidades a abóbada do pé achata...se durante
a vida forll1ando ...se assim o pé chato. Ao sair do banho repare o leitor
nos vestígios deixados pela sola dos pés. Si a sua forma é de feijão
ou de um rim é que a· metade ínterna da abóbada não tocou o chão' e
portanto o pé é narIna!. Si as pégadas s""o uniformes é que a sola inteira
tocOU o chão e se trata de pé éhato (fig. 104).

Certos casos de pé chato 'dévem-se a uma pred' posição hereditáría:
o tecído conjuntivo desses indivíduos é fraco e ne es a abóbada do pé
se achata, da mesma forma que a coluna vertebral se encurva. Mas na
maioria dos casos"a queda do pé dá-se no, decurso da vida, sendo em
parte devida à 'permanência em pé por longo tempo em certas profissões
(garçons, empregadas domésticas, caixeiros, operáríos) etc.), em parte
resultante de hábitos errôneos de vida. Uma grande parte é por culpa
dos pais. Os pais jóvens costulnam cometer erros grosseiros quando o
fílho príncipía a ficar em pé e andar. Eles estünulam a criança a isso,
pondo todo seu orgulho en1 poder dizer às visitas: "ele já fica em pé,
apesar-de ter apenas 7 meses!" Dão as mãos à criança e fazem...na
arrastar-se pelo quarto como um macaquinho (fig. 105). Um ano maís
tarde, julgam-se o lnodelo dos, pais ao levar o filho eni. passeio ao
ar livre, alegrando-se por vê-lo correr lívremente. Mas, vínda a tardeI
arrastam atraz de si a criança fatigada e meio adormecída, que precisa
esforçar-se por acompanhar, com seus pezinhos de boneca, o passo
apressado dos pais, que' querem "trazer depressa o filho para casa"
(fig. 106). Não é raro que um dos pais grite ao filho "levanta alto os
teus pés", sem perceber o seu erro de forçar a criança a andar por longo
tempo sobre as ruas pavimentadas. Esse é o melhor método de provocar
no filho o aparecímento de pés chatos. Nos meses em que principia a
ficar de pé e andar é que a criança atinge o máximo de seu peso corporal
relativo. Até então ela estava sempre deitada e tínha assim as formas
redondas de um anjo de Rubens. Devido ao desuso, as pernas eram
fracas_ A criança é um ser de tronco pezado e pernas pequenas. Uma
críança de 8 meses é um peso pesado com as pernas de U1TI peso pluma.
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Fig. 1°4 - Observar as· pegadas no banheiro. O pé são deixa vestí
gios em forma de feijão. (a). Si fica a in1pressão do pé inteiro é

que se trata de pé chato (b) .
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Como peso pesado ela principia a andar e vai perdendo, com o exercício,
sua gordura até tornar..se progressivamente tão delgada como é de sua
constituição. Justamente nessa época de "peso pesado t

' é que precisa
ser poupada. Quem amar verdadeiramente seu filho - isto é, como
êle precisa e não como agrada aos pais - deve çleixá..lo o mais possível
em seu berço, até levantar-se por si mesmo. E preciso que a sua per
manência em pé seja regulada pelo seu desejo e não pela vontade dos
país. A criança é quem sabe melhor quando e por quanto tempo pode
ficar de pé. Si ela fica em pé, deixá...la; si quer assentar..se, lTIuíto belTI.

E quando chegarem visitas e a ciianç~ estíver assentada, nunca dízer ...lhe:
levanta...te para mostrar as tuas habilidades - mas sim deixá...la livre...
mente, a viver desde esses primeiros dias segundo as possíbilidades do
seu corpo. O melhor é comprar-lhe uma gaiola de andar (fig. 105..a)
e deixá..la à vontade dentro dela. Aos dois anos de ídade ela não deve
participar dos passeios domingueiros dos pais. A criança não foi feita
para, com dois anos, co!rer sobre o asfalto ou o passeio das ruas; ela
é um ser da Natureza, que deve aprender a andar no solo mole dos
bosques e jardins. Quando fatigada do passeio, ela deve ser carregada
ou transportada de carro (fig. 106). Os pais que arrastam atraz de si, .
pelas ruas, crianças cansadas deveriam ser detidos pela polícia, admo
estados e, si pr~ciso, punidos, pois essa conduta significa um castigo
corporal: com ela prejudicam não só a criança como à nação, pois os
pés chatos irão, mais tarde, tornar o indivíduo menos apto para o esporte,

I

ERRADO!
Todo auxílio é um erro,
pois facilita a aparição de

males do pé.

Fig. 105

CERTO!
A criança deve aprender a fi
car de pé e andar sem auxí

lio estranho.
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Fig. 106

ERRADO! CERTO~

As crianças não devem ser arras- Uma criança fatigada deve ser
ta~as atraz dos adultos até cansar. ~arregada ao cülo.

'Esforços excessivos dos membros inferiores na infância são a prin
cipal cau~a dos males do pé.

o trabalho e o serviço militar e sobrecarregar o .Estado e as'" Caíxas de
Pensões cor:n as despezas de tratamento e aposentadoria. Com oíto
meses são forçados a ficar de pé, de um ano se tornam o orgulho da
casa por "já saber andar", com 3 anos são arrastados atraz dos país
nos seus passeios - são esses os indivíduos que lnais tarde os pés chatos
inutilizarão para os servíços pesados, que todas as tardes não ·mais
conseguem ficar en1. pé- e cuja capacidade de trabalh~ é assífl} diminuída;
são os mesmos que, nas excursões a pé, protestam contra a continuação
da marcha e que nos bailes já antes da meia noíte se sentem fatigados
e querem voltar para casa. .. constituindo sempre um tropeço para os
seus companheiros.

Quem desejat~·Yque seu filho se torne Uln índivíduo perfeitamente
normal - e quem não o deseja? - deve desde cedo atentar para os ~
seus pés. A impressão que, após o banho, deixa no chão o pé descalço
revela-lhe as condições. Si h~ indícios de achatamento, procurar logo

m médico experiente; tnelhor ainda, uma vez por ano fazer o médico
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examínar as' condições dos pés e da coluna vertebral, país, ao lado dos
pés chatos) ha outras anomalías, n1aís raras, como pés ocos, revírados
ou distendidos. O 'tnelhor meío de evitar os pés chatos consíste no seu
fortalecimento natural pelo exercícío. A criança deverá correr de pés
descalços ou com alpercatas de tecido nlole. .. mas correr sobre a terra
nua e não sobre o chão artificial das ruas e aposentos (fig. 1ü?-a). Si
isso é dificultado pela localização da casa, a críança será levada, pelo
menQs duas vezes na semana, a un1. campo de esportes ou ainda, no
verão, ao campo ou à beira-mar., Em casa_ a críança nunca deve andar
de pés nús ou de chinelas (b, c). E que a luarcha sobre um solo artificial
requer a proteção dos sapatos, que interpõem, entre o~ pés e o solo duro,
uma camada ísolante e elástíca. A ponta do sapato deve ter largura
suficiente para perrriítír a mobílidade dos artelhos; no calcanhar e
maléolos êle deve ser justo para alivíar a carga desses pontos de apoio.
O salto deve ter 3 a 4 cn1 de altura, país de outro modo o calcanhar
seria submetido a esforço excessivo sobre ,o pavímento artificial (fig.
~03 ...a). Quando uma críança gasta depressa os saltos do sapato é que
ha algo a corrígir ou nos pés ou nos sapatos. A mãe não deve dizer
nunca: «Não vou mandar por meia sola nos teus sapatos porque eles
se gastaram depressa demaís". O contrárío é que está certo: justamente
por durarem pouco é que os saltos deven1. ser renovados com frequêncía
e em tempo oportuno~ Por vezes é utíl ou necessário aumentar a altura
do salto no lado que se gasta luaís de.pressa. Tudo ísso será prescríto
por um médico experimentado, que poderá ainda índicar os exercícíos
úteís ao fortalecimento dos pés: banhos quentes e masságens, moví...
mentos sístemátícos com os pés, marcha sobre a ponta dos pés, n1archa
com os artelhos encolhidos, preensão de objetos CaiU os artelhos, etc.
Por vezes as articulações são fracas, o que pode ser corrigido por meío
de ataduras adesívas, cuja aplícação o n1.édico ensínará. O meio 'mais

Fig. 107

E' PRECISO
a) andar de pés descalços sôbre o chão de terra pois este provoca, nos pés,
reações vivas e un1a alternância de tensão e Dlovimentos que os fortifica.
b) nunca andar descalço sobre chão artificial. c) não andar de sapatos senl
saltos pois o solo artificial excita os pés con1 denlasiada intensidade e apenas
en1 poucos lugares, o que provoca um espasmo dos pés. d) sôbre o solo arti
ficial usar senlpre sapatos com saltos, pois o sapato; graças a seu lllaterial nl0le,
atenua c distribue a pressão e constitue como que um pedaço de chão natu-

ral .que trazen10S sob os pés.
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usado contra os pés caídos são as palmilhas. ' Em geral a v,ulgarização
do seu uso se deve aos fabrícantes e sapateíros, interessados na sua venda.
Elas só são úteis quando beln adaptadas, o que raramente acontece
quando escolhidas ao acaso. O melhor é consultar um especíalista" que
tomará as impressões dos pés e poderá assím escolher a palmilha ade...
quada. Melhor que uma chapa rígida é a palmilha feita de mássa
plástica. Ha lnatérías plásticas que se podem colocar dentro de aln10'"
fadas em, forma de sola de sapato e depois são amolecidas pelo calor.
Feíto ísso a almofada é colocada n6 sapato, onde, após várías horas de
marcha, vaí se resfriando e endurecendo, adquirindo assim o formato
conveníente. A massa plástica adapta-se. exatamente à forma do pé,
enche, com n1aternática precisão, os vãos e forma assim Uina 'palmilha
ideal., Desse modo a criança no período do crescímento fica dona de
uma palmílha adequada ao estado 'atual de seus pés. Essa preparação
de uma palmilha que será renovada cada seis meses constítue a solução
ideal do problema de corrigír o'pé fraco por n1eio de palmilhas.

A
Fig. 108 - Esquema da estruturà do crâneo: a) maxilar inferior,
b) maxilar superior; A) tubo intestinal, B) cerebro. I, 2, 3 os
três canais dos sentidos entre a cavidade craneana e o mundo ex-

terior: I ca, idade nasal cavidade ocular, 3 canal auditivo

A estrutura do crâneo. À primeira vísta a estrutura craneana
parece extreman1ente complicada (fig. 113-1). Na realidade, porem,
o crâneo é construido da lnesma forlna que a caixa torácíca e a bacia: '
ele consta de duas prolíferações da coluna vertebral, a primeira abran
gendo, anteriormente, o tubo intestinal e a segunda envolvendo, poste...
ríormente, o tubo nervoso, afim de protegê-los (fig. 108). Os arcos
anteríores formaram os maxilares (a e b) e dos posteríores se originou,
após múltiplas il10díficações) o envoltório ósseo para o cérebro CE).
Para que a torre humana possa orÍentar-se em suas n1ígrações, -o cérebro
mitíu, através da cápsula óssea, 3 pares de canais sensoriais: as na ...

rinas (1), as órbítas (2) e os condutos auditívos (3). A parte 'superior
da çabeça, em que repousa o cérebro J c;hama-se crâneo; a parte inferior,

ue rodeia a boca e contem o naríz e os olhos, cham.a-se a face. Crâneo
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e face são separados por uma chapa seme
lhante ao assoalho que separa os dois anda
res de uma casa: é a base do crâneo (fig.
113, II a:d). Sobre esse assoa~ho repousa ou,
melhor, flutua o cérebro. ,Ele repousa dentro
do crâneo como um grande queijo dentro de
uma campânula de vidro (fig. 108..B). A
placa sobre que repousa o queijo é a base
do crâneo; a campânula que o envolve é a
abóbada craneana (fig. 113, II).

As fontanelas. Na época do nasci
mento as placas ósseas do craneo são ainda
muito moles e separadas por lacunas. Ao
nível dessas lacunas as placas ósseas podenl
encostar-se ou mesmo se superpor. Isso per-
mite, por ocasião do parto, a passágem, atra..
vés da estreita abertura da bacia, da cabeça
relativamente enorme, do feto (fíg. iOO-a).
Depois de um, parto laboríoso a cabeça da
críança é como um chapeu que, após longa
víágem, se tira da mala. Mas um bom cha~

peu de feltro supo~ta isso sem grande prejuizo.
Palpando-se a cabeça de uma críança nos
prímeíros mese~, verifíca...se serem moles os

Fig. 109 - O crâneo é ossos e flácidas as lacunas entre eles. A maior
uma casa de 4 andares. da~ lac~nas é sítuada adiante, sobre a fronte,

havendo ainda uma segunda atraz, sobre a
raíz dos cabelos (fig. 100... b). Essas lacunas chamam-se fontanelas ou
moleiras. N o decorre~ dos doi') primeiros anos de vida elas fundem...se.
São espaços de reserva, que, servem par;;l diminuír por ocasião do
parto, o tamanho da cápsula craneana e após o parto para a sua dís...
tensão. Nesses espaços crescem as placas ósseas e sobretudo o cérebro.
Quando elas se ossíficam antes do parto, êste se torna difícil ou mesmo
impossível. Nem mesmo artificialmente se pode trazer à vida exterior
uma tal criança pois o seu cérebro não tem espaço onde expandir-se
após o parto e a criança permanece um ser de cabeça excessívamente
pequena, um mícr'oc~falo, de capacidade intelectual deficiente (fig., 110).

O Índice cran~ano. I A cabeça infantil é muíto plástica devido
a serem moles os ossos craneanos e a haver lacunas entre eles. Os peru
anos colocam o crâneo dos filhos numa prensa, para torna-lo assim
alongado, em forma de torre. Em muitos povos primitívos o craneo
infantil é as~im artifícialmente deformado. Chama...~ "índice" a relação
entre comprimento e largura do crâneo. Fazendo-se o comprimento
igual a 100 obtem-se a largura relativa. Si um crâneo tíver 180 mm de
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Fig. I lO - lVIicrocéfalos são individuos
cuj o crâneo' permaneceu anormalmente
pequeno. Causa frequente de microce
falia é o fechamen~o prematuro das su-

turas craneanas.

180 = /150 ,150 X 100 ~ 83,33.
100 lndíce 180 '.

comprimento é 150 mm de lar
gura, seu índice será, de ,acordo
com a fórmula

Crâneos ~Jongados são os em que
o comprimento é 25 por cento
superior à largura, isto é, com
índice inferior a 75; si o índice
for ent.re 75 e 80 o crâneo é
médio; si o índice exceder a 80
o crâneo é redondo (fig. 111).
A forma craneana não tem im
portância no valor do indivíduo.
Ela pode ser modificada artifi
cialmente. Si se deixar, nó~ dois
primeiros anos de vida, a criança
sempre de costas, achata-se o seu
crâneo. Si êla for colocada de
lado, alongar-se-à seu crâneo.
Segundo as leis matemáticas com
o aumento do cérebro o crâneo
deveria tender cada vez mais para ;l forma esférica, pois a esfera é a
for~a geométrica com maior conteudo para a menor superfície externa.
Realmente, com o progresso da cultura e o au;mento do cérebro, a
forma craneana parece aproximar-se' cada vez mais da esfera. Entre
os hómens da idade da pedra são muitQ menos numerosos os crâneos
redondos que na atualidade e observa-se ainda que o índice craneano
aumenta nos paizes -mais cultos, isto é a_. cabeça se 'torna mais esférka.

Mas a forma do crâneo não depende apenas' dà modo de cuidar
da criança pequena ou do crescimento .cerebral. Sobre ela ;influem tam...
bem muitos outros fatores, em parte pouco conhecidos. Nas montjlnhas
predominam os crâneos curtos, na planície os crâneos alongados. E pr9
vável que,. durante' a ascensão das montanhas, os músculos da nuca
epuxem o crâneo, achatando-o p~ra traz. Não ha relação alguma

entre a forma craneana e a capacidade mental. Em todos os povos e
em todas as classes sociais ha débeis mentais de crâneos longos e curtos:,
orno tambem ha gê~ios de crâneos curtos e outros de crâneos alon...

gados. A maioria dos gênios parece ter se tornado de crâneo curto e·
o ~uperhómem do futuro provavelmente terá crâneo esférícq, com um
índice entre 90 e 100 (fig. 111..c).

As suturas craneanas. Os ossos da abóbada craneana em vez
e fundir ..se .encaíxam-se uns nos outros por meio de dentes, à seme

lhança de ro~as denteadas (fig. 113, I). Essas suturas denteadas fixam



130 D R. F R I T Z 1< A" f-I

solídarn.ente os ossos, embora pern1.itindo-lhes unI lígeiro deslocanlento.
Pode-se, nUlna prensa, comprünir de vários centílnetros um crâneo, senl
que êle se rompa. No 'decort'er dos anos o cérebro,. ao crescer, vai pro
.vocando um ligeiro afastamento dos ossos craneanos. O c.râneo humano
pode, de acôrdo com a lei doo-exercício,. aumentar de circunferência nos
últimos decênios da vida. Tanto o crâneo de Goethe como o de Gladstone
cresceram il1.eSmO depois dos 50 anos. No crâneo de Kant na idade
de 82 anos a~ suturas ainda. eram móveis, enquanto num lnícrocéfalo
elas se· fundem já na adolescência.'

Fig. I I I - Tipos craneanós:
a) fêmea de·' gorila, morta por caçadores, apresenta, mau grado
extrell1a sell1elhança com o homen1, os inconfundíveis caraterísti
cos da cabeça dos macacos: abaixo dos olho's uma grande face,
acin1a deles um pequeno crâneo. b) o filósofo e matemático fran
cês Pascal tinha uma cabeça larga e achatada. c) O romàncista
inglês "\IValter Scott tinha um "crâneo em tO:fre" extremamente
alto, com enorme desenvolvimento da fronte. O hon1em do, futu-

ro possuirá provavelmente um crâneo como o de Scott.

o assoalho craneano.· O cérebro descansa sobre o assoalho da.
cavidade craneana. Esse assoalho não é liso mas finamente estruturado,
podendo-se. lneSlno chamar de bizarra a sua arquitetura (fig. 113, II).
Na porção posteríor êle apresenta um orifício da grossura de um dedo,
o buraco occípítal, que dá passágem ao cordão nervoso da medula.
espinhal (a). Depois dele, o' assoalho craneano apresenta uma elevação
a -pique: o esfenóide. Do~ lados do esfenóide ha unJa pirâmide. óssea
alta e d~ra, o rochedo, dirigida obliquamente para traz. No interior
do rochedo alojam-se os aparelhos do equilíbrio e da audição, ai ben1.
resgüardados como si· fossem. delicados sísmógrafos . (b) . Acima do.
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Fig. I 12 - O ma rocéfalo.
Caricatura do desenvolvimen
to unilateral do crâneo nos
intelectuais e da musculatu-

ra nos esportistas.

t:.sfenóíde eleva-se a sela túrcÍca (turca)
(c), sobre a qual se apoia, C01UO UlU cava
eíro' no seu cayalo, a glândula hípófise.'

O osso situado adiante da sela túr_cica 
o e~fenóide - asseluelha-se tanto' a um
vião, que se poderia ',C;1::~r ,fo,ss.ê .felt'O pelo

1.10delo dele. Adiante dO_'~f.enóide eleva-.se
a crísta de galo (d) e dos' lados desta o
ssoalho ósseo é perfurado C011.1.0 Uln crívo.
obre essa .l~11.1.ina crivada repousanl os
oís lobos olfativos do cérebro,' cujos pro-

lon <:a11.1.entos , os nervos olfativos, pene
raln nas narinas. Antígan1.ente acredíta

\ a-se que através dessa lá11.1.ina crivada os
apores e hU11.1.ores lnaus do cérebro pas

assen1. para o naríz, de sorte que o n1.UCO
asaI seria fabricado pelo cérebro e'~o de
luxo servíria para a 'lin1.peza do cérebro
1). Os egípcios,' ao e11.1.balsamar os n1.or- '
os tonseguíaln penetrar na cavidade cra-
leana através do naríz e da delgada lân1.ína crivada, podendo assÍln

tirar o cerebro sen'1 daníficar aparenten1.ente o cráneo.

A fronte hUIllaIl.~. Adiante' da crista de galo elevCl:-se a parede
nteríor da cavidade craneana: a fronte. A, fronte protege o lobo an

- rior do cérebro, séde das faculdades espirítuais e lnorais do hOinem;
~ ar isso nela se pode ler o dese~volvímento do lobo frontal do cérebro,
... sas condições intelectuais e' moraís do indivíduo. Quanto maíor for

lobo frontal. tanto lnaís elevada e vertical será a fronte. De acôrdo
-011.1. a leí do treino, é1- fronte se desenvolverá tanto rnaís, no decurso

vida, quanto lnaís o hÓlnen1. sentir e pensar (fig. 112),

A face. Chalna-se face a porção. da cabeça sítuada abaíxo do
soalho craneano. Ela conten1. três cavidades superpostas, de tal ~orte

a ça'beça é. con1.O uin.a casa. de q\latro andares: cavidade bucal,
- idades nasais, cavidades oc~lares (órbitas) e cavidade' cerebral (fig.

9). No esqueleto essas cavidades parecem mUlto largas mas no ~er

-í O a~ partes lnoles transforlnaln,-nas eln e?treitas aberturas: adiante
s órbitas penden1. as ,pálpebras, a abertura das narínas é estreitada por

lacas cârtilaginosas e a cavidade bucal é rodeada pela carne das bochechas.
ara proteger os olhos o bordo das órbitas foru1.a uma saliência en1. todos
s lados. AcÍ1na dos olhos elevaln-se as sobrancelhas, entre os olhos

: ~ saliêncía o q.ariz e dos lados e abaixo dos· olhos veeln-se as n1.açãs do
-osto, que os protegeu1. contra qualquer golpe de fora,' Por isso é que

(1) \1eStLglos dessa velha crença persí.stern, aínd~ na expressão que en1. francês'
:- \" para d~sí.gnar o defIu.ro: llrhurne du cerveau". (Nota do tradutor).
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Fig. 11-3 - O craneo humano: I visto por fora. II .visto _por dentro com a
base do crâneo a-d, sôbre a qual repousa o encéfalo. - a) Buraco occipital,
pelo qual penetra a medula espinhal. b) o rochedo, séde do aparelho auditivo.
c) A sela túrcica, na qual esta suspensa a hipófise. d) A lâmina criyada, sôbre

que repousa o lobo olfativo.
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embora os boxeadores se golpeiem com' frequêncía no rosto, não se
sabe de nenhum que tenha tido um olho vasado. O dorso ,do nariz,
os ossos il1.alares e os arcos das sobrancelhas aparam os golpes; são esses
os pontos feridos durante o combate e que costumam sangrar quando
o boxeador foi muíto castigado.

Os seios da face. Externamente a face é sólida lnas por dentro
contem cavídades, que servem para diminuír-Ihe o peso. O craüeo
humano é COlno as casas dos hómens. Por fora parece macíço, quando

Fig. I 14 - A face é COlno unIa concha de caracol, com can1aras
ocas e canais, que ser\~em para dinlinuir o peso do crâneo e aque
cer o ar respiratório: a) seío frontal, b) órbitas, c) cavidade na-

sal, d)' labirinto, e) seio maxilar, f) cavidade bucal.

verdade é· ôco, cheío de quartos, alcovas e corredoJes; a· cabeça
mana aberta assemelha-se grandemente a um caracol. E, t:la realidade,

mais' complicada das conchas de caracol. A fíg. 114 mostra UlTI quadro
~ mírável,' que está longe, todavia, de se~ o produto da ímaginação:
, assÍln o ínteríor da nossa cabeça, atraz da fachada óssea revestida. de
~ úsculos e pele. Acín"?-a e atraz da fronte vê-se o grande seío frontat.

aíxo dele VelTIOS as duas órbitas (b) funis alongados que. se estreítam
ra traz; entre elas situa-se o naríz, composto de doi~ andares) dos



quais os inferiores constituenl os largos corredores por onde o ar inspirad
penetra nas vias aéreas (c) . Esses dois canais assemelhanl-s~"à entrada
·de utna fortaleza. De duas paredes laterais penden1, (onlO doís escud
de arrÍ.las, os cornetos ínferiores. Acinla desses -portões oscila o (( la~i
rinto" (d), assÍln chanlado por ser reahnente uni labirínto de delgada

. paredes ósseas dispostas dos illodos os lnais variados, lünitando dezena
de câlnaras aéreas e corredores. Esse labirinto serve para' aquecer e hun1e
decer o ar respirado; é de suas ricas redes 'venosas que brota o sangue
quando sangràmos." pelo nariz. Nos lados do nariz, abaixo das órbitas
ha ainda duas largas cavidades, os seios tnaxilares (e), que estão ligados
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Fig. I 15 - O lábio leporil1o Cb) resulta da persistencia da fenda
internlaxilar durante o ·desenyolyin1ento do en1brião (a) e é cor
rigido por un1a operação que deixa tuna cicatriz quasi inyisivel Cc).

por canais, à cavidade nasal. .Através desse? canais as inflanlações da
lnucosa nasal invadenl as cavidades dos seios vizinhos produzindo
((sinusites" frontais (a), maxilares e esfenoidais. Essa inflatnação entop .
os canaís de acesso aos seios. O JTIUCO ou n1esnlO o pus aClunulatn-se
nos seios produzindo sensação de tensão, de pressão e até fortes dores.
O médico, introduzindo uma sonda nas narinas, consegue enéontrar
e abrir o canal de acesso aos seios da face, perrnitindo assÍln a saída
"do líquido acutnulado.

Interlllaxilar e lábio leporiIlo. Chanla-se 'illaxílar a separa
ção entre à primeiro e o segundo andares da cabeça. O" Dlaxilar con1põe

. se de três ossos. A porção posterior é um osso especial, o 'osso palatino.
A porção lnédia pertence ao ·nlaxilar superior. O ângulo anterior., enl.

.que se "inseretn os dentes incisivos superiores; tarnbetn já foí uni oss
independente, ainda hoje presente e1)1 todos os anín1aís: (( o osso íntê7"
maxilar". No hótnem erecto' esse osso desapareceu etn' vírtude d:l
progressíva atro fia da boca. N o~ crâneos dos hónlens prünordiais êl
aínda é nitidatnente visível, enlbora 'já fundido cÓtn o maxilar superior
no hÓnlelTI atual desapareceu a sutura enrre êle e o resto da abóbad;1
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palatina, de sorte' que ha apenas {1m osso uniforme. Os anatomistas
do início do século XIX negavam que o hÓn1.elU jaluais tivesse um osso
intermaxilar~' Mas Goêthe, -achando' que UIU osso' exisrençe elU todos
os animaís não podia ter desapare.cido ,de todo no hómem,' procurou~o
durante anos, çm todos o~ crâneos 'que ~xaminou, até ·que- por fín1 poude
encontrar, nUln velho ceni.itérío da Ven€cia, um crâneo humano com
íntermaxílar perfeitamente delimitável. Os enl.briolo~gistas:-'do século
passado descobriram então que, cpmo er"a de esperar, o emhrião apresenta
COlno recordação de passadas eras, o esb,9ço de UlU verdadeíro osso ínter
maxilar; é Justamente nesse ponto que·.~e funden1. as duas metades do
rosto, qu~ crescem dos l~dos para o centro até'se encontrar (fig. 115-a).

Fig. I r6 - O homem primitivo tinha un1a lnandíbula possante (en1
preto). Desenhando-se nela a maxila inferior do homem moderno
percebe-se a regressão do maxilar, a fina modelagen1 e a corifornla-

'ção do queixo.

Quando não se dá essa fusão, a criança vem ao mundo CaIU Ulua fenda
no ,lábio superior, o "lábio leporíno" (de lebre). A correção dessa de
formidade por meio de uma "operação plástica" é uma das mais simples
e antigas íntervenções praticadas para: embelezamento do ser humano (c).

O Illaxilar inferior. O maxilar inferior é o único osso da
abeça que se' move lÍv'remente. É um lindo exetnplo da força da lei
o treino. Fracamente desenv'olvido no recemnascído que não tem

dentes, sob o estímulo da mastigação êle se transforma nUIU dos ossos
maís fortes e be.m modelados do esqueleto, ao passo que COl1.I a queda

os dentes na velhice êle retrocede à fraca form~ primordial que tinha
na época do nascimento (fig. 65). .

Não tendo braços livres, o animal serve-se: do lnaxilar para o
rabalho, COlno o hómem se serve dos braços; por 'isso a mandíbula
os animai~ é um osso possante e grosso (fig. 79). No hómenl. a atitude

erecta e sobretudo o crescente refinamento da alínlentação düninuiram
o seu trabalho, e ele se tornou mais delicado. Nos lnacacos o maxilar
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Fig. 117 - O fraco venceu o forte.

Fig. I 18 -- Porque o forte tinha em sua cabeça 1500 gr. de osso
mandibular e 350 gr. de cérebro enquanto o fraco, com apenas

3.50 gr. de osso 111axilar, tinha 1500 .gr. de cérebror

POR QUE?
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ínÍerior pesa quasi tanto como o resto do crâneo; nos símios antropóides
seu peso representa 40% do da cabeça, no hómem primitivo 15% e no
hómem civilizado atual apenas 12% do peso total da cabeça (figs.
116-118). Na fig. 116 vê-se a cabeça de um hómem primordial com
sua possante mandíbula; nes~a lnandíbula foi désenhado em branco' o
ln~xílar inferior do homem moderno. E que diferença! Quão notável
foi a transformação sofrida! O maxilar do hómem civilizado tem cerca
de metade do tamanho do de seu antepassado animal; em ~omparação

_ com o aspecto tosco da mandíbula anímal, êle é tão finamente modelado
como uma çhá~ena de porcelana em relação a um objeto da ídade da
pedra. E, sobretudo, nele ha um queixo. O queixo é específico do
hóme11J.; nenhum outro ser vivo o possue. Por que mo.tívo se desenvolveu
um queixo no hÓlnem é cousa que não se sabe. Talvez'os movimentos

. da boca durante a fala tenham, da lnassa plástica do osso, modelado
o queixo, de t,d sorte que este não seria característico apenas do hómem
mas sim do hómem que fala. O hómem primordial mudo, o "Alalus"·,
ainda não· tinha queixo, como se vê na figura. A regressão do· maxilar
inferior não é uma simples atrofia mas sim uma transformação: a tran~- _
formação de um órgão, que no· animal servia apenas para comer e
morder, numa estrutura que vai suportar a boca humana, com o que
o hómem, em vez de devorar e' morder como os animais, saboreia os
alimentos artisticamente preparados e fala por meio de palavras em
lugar de apenas arreganhar os dentes. A história do tnaxílar é a história
f!a humanidade.



.CAPíTULO IX

Os Dentes

·Os dentes hUlllanos Ullla escaIlla de peixe. Entre:
lnilhares de hómens dific.ilrnente se encontrará unl que saiba o que é
Uln dente humano. Ele é Ulna escanl.a de peixe nl.odífícada (fig. 119) .•
Os peixes primordiais, de que derívaraln os vertebrados atuais, possuían1.
- como aínda hoje possuem seus parentes, o tubarão e a raia - escanl.as
gibosas, compostas de uma lâmina chata sobre a qual havía uma saliêncía
(a). Nos descendentes desses peixes prímítívos processou-se Ulna adapta
ção ao trabalho: as escalnas situadas sobre a pele perderam suas saliêncías
e conservaram' as lânl.inas chatas: são as escamas dos peíxes de hoje
das serpentes, dos lagartos, Os restos de escainas aínda presentes na' pele
dos anímais terrestres. Ao contrário, as escamas gibosas sítuadas nos
maxilares, e que servíam para prender e dilacerar a presa, desenvolveranl.
a sua protuberância e se .transformarain em dentes (b). Ha uma per
feita 'concordância no plano estrutural da escanl.a do ·tubarão e do dente
humano, de sorte que a descrição de Uin se aplica exatamente ao outto.

a

Fig. I 19 -:- O dente humano descende .da escama do peixe e aInda
hoje assemelha-se, elTI todas as suas D1InUCJaS, à escan1a tuberosa

dos peixes prill1~tiyos, como o tubarão.
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Fig. 120 - ArVOTe vascular da cê1yida
de dentária. Cada dente apresenta n1
seu interior um lindo plexo yascular
conlü o aqui representado ao natural.

A raiz do dente. O dente
é ainda un1.a protuberância da
pele, que para ter uni pon\o de ..
apoio entrou em ligação com o
esqueleto, com o rnaxílar. A
porção que penetrou no luaxilar
chalua-se raiz (fig. 12l-a), a
parte saliente, é a corôa (b), en
quanto se chalua colo (c) a
íncisura que' os separa. O dente
não está implantado no. luaxilar
COlno uma planta no solo luas
COIUO UIU vaso de flores enter
rado no chão. Cada dente e~tá
dentro de UIU vasa forluado de
substância óssea, a câmara den
tária ou .aIvéolo, a cujas paredes
está ligado pelas fibras do ci
mento. A parede alveolar e o
cúnento são ricamente providos
de redes nervosas, de sorte que
aleln de sua função mecânica
serveln de, receptor, que registra
toda pressão. exercida\ sobre o
dente. A irritação dos nervos
deterlnina a dilatação dos vasos
sanguíneos e a chegada, ao dente'
de Ulna nlaior quantidade de
sangue, isto é, quanto nl.ais estí
mulos chegan1. ao dente tanto
mais belu nutrido é ele (lei do
treino) . Si o hótnen1. COlue aI í
lnentos fortes, que o obrigam a
lnastigar, fortalecem-se os seus
dentes. Si usa alünentos luoles,
seus dentes, nada tendo que fazer, atrofiarn-se. Para bon1. desenvolv,í
menta dos dentes, nos anos de crescünel1to (entre 5 e 15 anos) as
críanças devetu recebe~ alüuentação fort~.

A cavidade dentária. Pelo ápíce da raiz penetram vasos lin
fáticos e nsrvos, que pércoi-rem, dentro do .canal da raiz Ce), a cavidade
dentária .. E esse' canal que o dentista limpa com agulhas ron1.bas e enche
de substâncías desínfetantes antes de obturar o dente. Dentro do canal
os vasos sanguíneos perCOrrelTI a cavidade dentária (f), que está cheia
de um tecido esponjoso, a polpa. Na cavidade cl.entária os vasos sanguí-

·neos espalham-se eln forlua de árvore,' ramifican1.-st crn vasos mais
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finos) que forlnaln alças sinuosas e depois se unem num va~o ascendente,
que abandona o dente pelo ,ápice da r~iz (fig. 120). Durante esse· trajeto
os vasos fornecem às ceIulas da cavida'de dentária os alimentos necessáríos
à vida. Ao lado dos vasos sanguíneos, dispoem-se de ígual maneira
os vasos linfáticos, não r~pre$entados nessa figura. Esses vasos fornecem
linfa) isto é, uma "água do mae' salgada e lnorna, semelhante às lágrí
ma~, de tal sotte que todas as partes da cavidade nadam em água. A
cavidade dentáría é. Uln aquário" em que a árvore dos vasos sanguíneos
é como um coral, eln que as células conjuntívas flutuam como estrelas
marinhas e cujas paredes são cobertas de polipos que estendem seus longos
braços nos canais da parede dentária. '

T ambem os nervos apresentam ramificações tão finas como as dos
vasos; são eles que tanto nos incomodam nas dores de dentes e que
fazem o motor do dentista parecer um instrulnento de suplício. Mas os
nervos dentários longe de serem nossos i~imígos são os guardas vígilantes
da saude. Eles nos informam quandà a cavidade dentáría deíxa de ser
estéril e ímpermeável ao ar para se tornar "infectada" pelas bactérias,
eles nos avísam quando a parede dentária COlneça a tornar-se delnasíado
fína de tal sorte que o calor e o frio penetram até a cavidade dentária
- tudo isso devemos à dor de dentes. Sem ela perderíamos todos os
dentes antes dos trinta anos!

A parede dentária. Nas parede~ d'1: cavidade dentária pendem,
corria maríscos num caes, as células dentárias. Elas são polipos, cujos
longos braços atravessam a parede do dente e que; como as células'
ósseas; fabríc,am fibras com cola e cal (g). Essas fibras formam aneis
em torno da cavidade dentária, colno os ráíos de Ulna roda em torno
do eixo e constituem um tecido de finas malhas, a dentina, que forma
a parede do dente. O 1narfim tão conhecido de todos e de. que se fazem
as bolas de bilhar, é a de,ntína dos dentes do elefante. Mas não é preciso
ir à Africa para encontrar marfim. Cada um de nós tem nos seus dentes
'duas dílzias de pequenas hastes de marfim. Para não sere'n1 eSlnagados
pelas massas de dentina secretadas , os braços celulares fabricaram unIa
casca de dureza vítrea, que forma uma cápsula en?- torno das fibra?
celulares, o canal da dentina. O braço celular flutua dentro do canal
da dentina, cheio de líquido. Esse líquido alimenta as fibras da dentina '.
- e tamqem os bacilos, quando consegueln chegar até lá.'

O esmalte. O esmalte (h) reveste a facé externa da coroa den... '
tária como si fosse um dedo de luva. O esmalte é o revestimento ex-
terno reforçado. As células, endurecidas, formam longos prismas,.
semelhantes a lápis e sítuados lado a lado como lápis em seus pacotes:
Eles são unidos entre si por l~m cimento calcáreo· e para que este não
seja' atacado pelos ácidos da boca e da alimentação o feixe de prismas
é revestido, na sua' superfície, por U1na cutícula dura, a cutícula do es'
malte" O esmalte não contem vasos nem nervos e é no corpo o tecíde
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Fif. 121 - O dente hUlnano (explicação no texto).
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Fig. I 2~ - Época. de irrupção dos dentes de, leite.

nlais pobre enl água e luais duro, l1.1.uito rico eln fluoreto de cálcio.
A experiência ensina que el~ ·dura a vida toda. Ernbora pareça íncrível,
a verdade é que o nosso corpo conseguíu fabrica~ UIU produto que seril
a1Ímento e senl eIuendas, durante setenta e lnais' anos, se deixa Inal
tratar dezenas de vezes por dia serri nada sofrer,' nl.au grado o ataque
do café quente e da' lünbnada 'gelada, do chocolate e do pão duro, do

inagre áCído, das seInentes de ,fr~tas, das fibr~s rijas da carne. Prod~leo
que em c~da réfeição f atritadà Iuilhares de vezes, seITI que com isso
se estrague, sendo, ao contrário, tornado cada, vez ll.1.ais forte pelo uso:
Isso é a' vida, cujas leis são beIu diversas das do mundo da indústria
morta.

A dentadura. A soma dos dentes é a dentadura. Nos verte
brados inferiores os dentes apareCelTI ern Inassas e quando Iuuito cres
cidos caeI~, como os cabelos. Nos anÍluais superior~s dímínuel11. o
n{uneto de dentes e as suas nl.udas. O antepassado COIUU1l.1 de todos os
mamíferos possuia provavelniente 60 dentes. No h&rri..enl só ha UITIa
muda de dentes, assim R1.eSlTIO incolupleta e limitada aos dentes anteriores.,
Excepcionahnente se observa un1.a segunda l1.1.uda. ~ cri~hça nasce seni

entes (fig. 122). Seis; lneses depois aparecetTI os prítneíros dentes
anteríores, no lTIeío do maxilar Inferior; no decorrer dos dois prüneíros
ànos ··vão aparecendQ' 20 dent~s ao todo. Por baixo desses cc dentes de
leíte" forn1.a-se UIna,' segunda série de dentes, que conl.eça a crescer lá
pelo 6. o ano de vida e en1.purra adiante de si os dentes de leite, que
começan1. a cair entre o 6. o e 16. o ano de vida (tnuda de dentes) (fig. 123).

lelTI deles, nascen1. na parte, posterior do' rnaxilar 3 pares de dentes"
os inalares, que não luudan1., de sorte que no adulto, ao contrário dos

O dentes de leite, ha 32 dent s permanentes.
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Os dentes anteriores são sÜTlples; os postertores resultarani da
fusão de vários dentes simples, pelo que possuem várias raizes e varIas
cúspides. A .fornia dos dentes depende do típo de alünentação. Os

entes constitueln o luais lindo exemplo da lei do treino que se encontra
na Natureza. A alítuentação forlua os dentes e a sua confornl.ação per
ruíte deduzír qual o tipo de alimentação de unl. anínl.al. A dentadur~

de Ulll ,animal n1.orto ínfornl.a-no's não só sobre sua nl.aneira de viver
COlno sobre as plant~s que lhe serVíalTI de alimento e até meSlTIO sobre
a estrutura de seus órgãos ':digestivos, a esse tenl.po já destru~dos·. Uni

Fig. 123 - A dentadura de uma criança de 8 anos. Por baixo do
dentes de leite \ isíveis, ocultam-se, no interior do maxilar, os den
tes pern1anentes. Estes, em seu crescinlento, yão enlpnrrando os

dente de leite.

anín1.al que arranca folhas de 'plantas telu seus dentes anteríores dis,
astos para cortar, os "incisivos". O animal" que luastiga grãos ou
olhas apresenta dentes posteriores largos, os nl.olares. Os animais carni

ceíros têm, para conter a presa que se debate, dentes longos e angulosos,
os caninos, atraz dos_ quais se desenyolvem os preluoIares, dentes cor
tantes que servem para cortar e quebrar as lnassas de carne e ossos.
Assin1. cada anímal, o cavalo como a vaca) a rato e o gato, o cão, apre
senta uma dentadura característica de seu tuodo de vída, de sua alímen
tação e até n1.esma 'de seus sentidos. Como, durante a n1.astigação, os
denLes sofrem mútuo atrito, acabam adaptando-se ídealtuente uns aos
outros e o seu conjunto forn1.a UlTI lnecanismo de precisão que o indivíduo
'traz na boca para a preensão e trituração de seus alimentos.

O hólnelu pOSSl e U1na dentadura coletíva, em que figuraln lado
a lado todas as formas de dente: incisivos, molares, caninos, pren1.otares.
Todos eles têm a' lueSlua altura e são colocados lado a lado, sem a
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menor falha. Associação de todas as formas de dente, idêntica altura
e UIna série dentária seguida - eis as três característica's da dentadura
humana. A estrutura dentária não deíxa a menor dúvida sobre estar
o corpo humano, quapto à sua' estrutura 'anatómica, perfeitamente
adaptado a uma alimentação mixta, de carnes e vegetais. Pode alguem
revoltar...se cont~a esse fato mas é. impossível negá... lo.

, A fórmula dentária. O número e a: distribuição dos dentes
são dados pela fórmula dentária. A dentadura humana tem a fórmula

321212123 ~ h-" ' , d 'I' h d' d3212 2123' isto e, o, ornem tem, a partIr a ln a me lana para ca a

, lado, dois incisivos, um canino, dois premolares e três molare~. Sendo
toda~ a~ dentaduras de mamíferos composta~ de duas metades simétricas,

~ 2123 -
pode...se escrever apenas a parte esquerda' da formula 2123 . 2123 é,

pode~se dizer, o número do telefone da dentadura humana, enquanto a

. dentadura de leite, em que não ha mola~es, tem a fórmula ~~~.

Os dentes do sizo. A dentadura humana encontra...se numa
fase de rápida involução. Basta um olhar para os dois maxilares da
fig. 116 para se prever qual a transformação sofrida pelos dentes humanos
nos últimos 500.000 anos; basta ainda recordar o contínuo refinamento
da alimentação para nos' inspirar os maiores cuidados sobre o destino
futuro da dentadura humana. Primeiro, vai diminuindo o número dos
dentes. Os antepassados do hómem possuiam ainda um quarto molar,
Esse dente se encontra em 1 de cada 20 orangotangos, em 1 dentre 500
negros e em 1 de cada 1000 europeus. Mesmo o terceiro molar está
em via de desaparição. Ele nasce tão tarde que é chamado o dente do
sizo, ísto é,. o dente da idade da 'ra,zão. Só na metade dos hómens atuais
esse dente irrompe 'comp"tetamente; a miudo, por' falta de lugar no
maxilar encurtado, êle provoca compressão e dores, tendo de ser arran
cado. Tambem os incisivos laterais superiores estão em regressão, sendo
representados, em muitas pessoas, por um coto atrofiado.

As enfermidades dentárias. A involução da dentadura é
a causa ín'trínseca das enfermidades dentárias. Os anima-is não sofrem
dos dentes, poís possuem largos maxilares e fazem grande uso da denta...
dura. No hómem os maxilares tornaram...se lnenores e comprimiram
os dentes uns contra 9S outros. Alem disso a vida civilizada prejudica
os dentes. A alimentação tornou...se pobre em cálcio, poís a água é
artificialmente descalcificada e os grãos de cereaís são moidos muito
fino; as frutas não maís são ingeridas cruas com casca, mas sim cozid"as
em forma" de compota; o hómem bebe sopas quentes e enl seguida
cerveja fria. Ao lado de doces, alimentos fortemente condimentados.
A vida se passa atraz das janelas, que filtram a luz solar, dentro de
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automóveis escuros, nos cinenias e o
trabalho espiritual se prolonga pela
noite a dentro. Os dentes s-ão uma
vítima da civílíza'çãc.

A cárie dentária. A carie é a
mais frequênte das enfermidades den
tárias (fig. 124-a). A cutícula do es
nlalte rompe-se· ·nUln ponto. As bac
térias que vívenl na boca penetranl
através dessa -lacuna "e instalaln-se por
baixo da cutícula. E verdade que no
cinlento nada encontram para COlner
-mas, assentes sobre a dentina rica enl
fiuidos, elas ranqueteiam-se COIn. a
nutritiva linfa dos éanals da dentina.
Elas corroeln a parede dos canais e
assÍlTl fornla-se uma cavidade por baixo
do revestÍn'lento de 'esmalte que resistiu
enl virtude da su~ dureza: o dente
torna-se ôco (a). As pequenas lacu~as

passam despercebidas. Mas quando a
parede dentária foi muito adelgaçada
em con~eguência da atividade das bac
térias, o calor e frio cheganl lnuito
mais intensanlente à cavidade dentária,
cujos nervos excitaln. A sensibilidade Fig.' 124 - As 4 principais doen
do dente ao calor e frio é m sinal de, ças dentárias. a) A cárie. b) A

pulpite. c) A cin1entite. d) i\
alarl~e. Si, através dos canais da den- paradentose
tína, os bacilos chegarem à cavidade
dentária, vão encontrar ai a polpa esponjosa, que é Uln lneio de
cultura ideal, UIna verdadeira estufa. As bactéria's devoranl o tecido
linfático e os nervos, produzindo assÍln dor de dente (b). Nessa ocasião
o dente já está gravemente ameaçado. A árvore vascular murcha,
o~ linfáticos cedCIn, lnorreln as microscópicas estrelas do mar e polipos
das paredes da cavidade dentária e COIn eles os longos braços ceIulares
que alinlentavam a dentína.. A p~rede da dentina deixa as~im de ser
nutrida, -va~ios estão os condutos sanguíneos e linfáticos, desintegra-se
a fina trama conjuntiva .... e a casa tornou-se uma ruína. O dente
está morto.. Dente com polpa é Uln órgão vivo, cheio de 'vasos e linfá ...
ticos, nervos e. braços celulares, tanto lnais vivo quanto mais trabalha.
O dente cuj a polpa adoeceu e teve de ser extraída pelo dentista, depois
de Inorta por aplicação de arsênico,' é Uln muro arruínado. Etnbora
ainda' de pé não víve mais. Um dente são, com raiz viva, está para
o dente col}:1 polpa morta como uma árvore 'do bosque para o nlastro
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de um navio, que tatnbem já foí árvore. Para conservar os dentes como
órgãos vívos é precíso vigiá-los cuidadosamente e lnandar reparar todos
os danos .antes que apareçam as dores,. afin1. de retardar o mais possível
a morte do dente.

O tratam.ento. dentário. As pequenas cáries da dentina são
facilmente reparáveis. O dentista retíra com o motor o tecido apodre
cído, dá à cavidade uma forma conveniente, que facilite a retenção do
enchimento, e obtura a lacuna com um~ massa endurecida (fig. 12S-a).

_Si foi invadida a cavidade dentária, é preciso, com uma aplicação de,
arsênico,. nlatar a polpa e depois fechar a cavidade C01TI uma massa

Fig. 125 - O tratamento dos dentes.
Fileira superior: as enfernlidades dentárias. Fileira inferior: o res
pectivo tratanlento. a) Obturação de unla "lacuna". b) Obtu
ração da cavidade dentária. c) Obturação do canal da raiz. d)

. Coroa dentaria. e) Pivot. f) Ponte.

de enchünento (b). Si estão doentes os canais da raíz, tambem eles
precisam ser obturados (c). Si o dente está muito enfraquecido e não
se presta mais para a mastigação, é cortado com a broca e sobre o coto
adapta-se uma corôa de ouro' (9-): Si do dente não mais resta um frag
mento capaz de aguentar a corôa, as raizes são cimentadas e sobre elas
se fixa, cqm uma haste, um dente artificial, o pivô (e). Si a raíz é.
fraca demais, extirpa-se .0 resto de dente e, algumas semanas depois, no
lugar vago coloca-se um dente artificial. Em geral esse dente novo é
apoiado aos dentes vizínho~ por meio de duas placas, de sorte que êle
fica flutuando como uma ponte, o que lhe valeu o nome de "ponte" (f).
Uma vez perdido um dente, mandar preencher logo a lacuna país os
dentes vizinhos, privados do apoío do dente perdido, inclinam-s.e, afun
dam-se' no espaço vago e assím a estática da dentadura é alterada, pois
os dentes do maxilar oposto não encontram, durante a mastigação, a
necessáría resístêncía e assím o maxilar retrae-se e deforma-se o rosto.

eo
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A iIiflalTI~ção do ciITlento. Si a infecção da cavidage den
tária se propagotI aos canais da raiz ou si sobre esta se coloca uma obtura
ção pesada demais ou Ulna corôá de peso excessivo ou má colocação,
inflalua-se a raiz e sobretudo o cimeqto (fíg. 124-c). As ínflamações
do Cíl11.ento a l11.íudo evolueln silenciosa e lentamente. Para verificar si
a parede dentária está intacta o dentísta projeta contra o dente água

. fria. Si isso provoca dôr ~ que a parede dentária' se tornou fina delnaís.
Para averi-guar si ha irritação do cimento .o dentísta golpeia o dente
com a sonda pois na inflamação do cimento os abalos provocalU dor.

AnolTIalias de posição dentária. Devido à involução dos
l11.axilares, em n1.uítas pessoas os dentes não encontralU espaço suficiente.
Por is~o eles crescelU inclinados ou se empurraln mutuamente durante
a época do creSCíl11.ento. Quando Uln dente do maxilar .inferior ocupa
posiç~o defeituos'a, o dente superior correspondente se torna tambem
inclinado. Si os pequenos desvios passam despercebidos, os grandes
deforl11.alu a boca. Os dentes saltam dos lábios, estes se desvialu, o

, queixo se retrae, o lábio superior se aproxüna do nariz, etc. QuelTI
quizer po'upar o mais possível a seus filhos aborrecimentos na vida
futura não deve deixar de exan1.inar.:.lhes os dentes. Quando a sua
posição' é defeituosa, isso' pode ser corrigido pelo tratamento, enlbora
este dure longo tempo. O especialista coloca nos dentes um arco me
tálico, que é ,substitu~do de tempos en1. tempos. Mas esse trabalho é
ben1. recompensado. E de espantár a quántidade de mocinhas e l~ulheres

com dentadura defeituosa e consequente deformidade dos lábios, queixo
e nariz. Para a 'felicidade de uma moça em geral não é preciso que
saiba demonstrar o teorema de Pitágoras. Já a posição de seus incisivos
pode 'ser de capital importância para a sua vida futura, de sorte que.
vale ·a pena o tr~balho COln a correção de suas possíveis deformações
dentárias.

A paradentose. Alem dos dentes, tambem as gengivas e os
ossos n1axílares estão cm inv01ução e são prejudicados pelos hábitos
da civilização, pela falta de ar fresco e ráios naturais, pelo trabalho
psíquico', pela longa imobilidade numa cadeira, pela prisão de ventre,
o trabalho noturno, os alünentQs frios, quentes e condüuentados, a falta
do estímulo da luasti,gação, etc. A gengiva doente atrofia-se, pondo a
descoberto o colo dos dentes àu, inversamente, apresenta estase crônica
e sangra faciln1.ente. Entre a gengiva e os dentes formam-se bolsas, onde

, estagnan1. restos de cOluida; o palito fere a mucosa e aprofunda essas
bolsas (fig. 124-d). Tambem o .osso subjacente à gengiva é corroído,
dünínuindo assin1. a altura dos alvéolos: fica prejudicada assim a fixação.
dos dentes, que se tornam frouxQs' e caeln prematuramente. Chama-se
paradentose esse processo .de inflamação cróníca das gengivas e de
atrofía do osso dos alvéolos. A verificação da grande frequência' da
atrofia gengival despertou grande interesse, ocupando in{llneros con-
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gressos científicos; a paradentose tornou-se doença da moda. O dia
gnóstico de paradentose é feito, pelo dentista com injustíficada fre
quência, de sorte que ínúnl.cras pessoas sofrenl. maís do n1edo de para
dentose do q'ue da presença real dessa doença. Naturalnl.ente devem ser
tratados os 'casos de verdadeira ínflanl.ação gengíval e de involução da
paredes alveolares. Mas a lnaioria dos hóniens precísa se confornl.ar
com o fato da involução dentária ser acolnpanhada de atrofia gengíval.
O lnelhor lueio de tratamento consi~te enl. evítar a paradentose mediante
condições sãs de vida. UtílíssÍlno medicaluento é o caldo de limão
rico enl. vítamina C, tão necessáría às lTIUCOsas. Uni copo de limonada
todas as tardes, eis o melhor profílátíc.o contra a paradentose.
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Fig. 126 - ...t\s fibras 11111sculares lisas.

As fibras D1usculares lisas são cobertas de man
tos conjuntivos semelhantes a tricô; ligações
" transversais nnelTI-naS em feixes de trabalho.

CAPíTULO X

Estudo geral dos músculos

A fibra llluscular lisa. Todas as células conjuntivas são do
tadas da capacidade de contração. Erp. muitos lugares do corpo as células
conjuntivas se e~pecíalizaram nessa função, transformando-se assin1. .elll
células do lTIOvÍlnento OlI musculares. Na sua. forma primitiva a célula
n1.uscular tem o aspecto de ,un1. fuso: é a fíbra muscular lísa. Para evitar,
durante o movimento, o atrito com as partes vizinhas, a fibra lisa fabrica
um delgado manto, à semelhança do acrobata que aparece dentro de sua
roupa de malha. 'Nos pontos onde são submetidas a esforços....frequentes,
as células conjuntivas se
multiplicam e organizam-

. -se. Os pequenos acrobatas
.celulares dão-se as mãos,
fund~rn as suas roupas de
malha e assim se constitue
um lnúsculo liso, composto
de muítas fibras '(fig. 126).

A "chair de poule".
Um dos músculos lisos
n1ais simples é o dos pelos
(fig. 127-a). Os pelos não
se implantam na pele per
pendicularmente como ár
vores mas sím inclinados
como o trigo batido pela
chuva (b). Na base do pelo
ha uma glândula sebácea
do tamanho de UlTI grão
de areia. Ela serve para
engordurar '0 pelo, afim de
que fique flexível. Abaíxo
dessa' glândulá,. o feixe do
músculo piloso se· dirige da
raíz do pelo à pele. Ao
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Fig o 127, - A ereção pilaI'" o

O repouso e o çalor relaxam os músculos' pilares e os pelos apre
~entan1, nas aves, manlÍferos e no h0111enl, posição inclinada O) o O
frio e a excitação provocam a sua contração e os pelos tornanl-se·
\~erticais (II) . .l\..s figuras a, b, c mostranl o mecanismo da er~ção

pilar em aUIl1ento microscápic lo .

encurtar-se,· êle expren1.e a glândula, C01TIO ".fazen1.os com U1TI tubo de
pomada Cc) o A glândula sebácea é b tubo de pOlnada do pelo, o
músculo piloso é o cabeleireiro que unta o pelo COlU a banha' do seu
tubo. Nos animais esses músculos pilares são lTIuito desenvolvidos
e ativos, pois de grande ín1portância é o seu papel. Quando ,o animal
sente frío ou é amedrontado por inim(gos, eles se contraem, eriçando
assim os pelos ou penas (II) o Esse lTIecaníslTIO traz quatro vantágens
para o animal. Primeiro, os pelos eriçados são mais quentes que os
ínclí"nacios por criarem uni espesso n1anto de ar que rodeia o corpo ~
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lhe conserva o calor, pois o ar é lnau condutor de calor. En1. segundo
lugar, a contração. dos músculos esvasia ~s glândulas sebáceas e lubrifica
a pele, o que é a melhor proteção existente contra o frio. Terceiro, com
os pelos 'eríçados o anímal parece n1.aior e maís perigoso aos olho.:> do
inimigo e, por últÍlno, os pelos erguidos servem de proteção contra as
l"llordídas e arranhões. No hón1.en1., com a involução do manto piloso
atrofiou-se tambem esse lnecaníslTIO da horripilação pilar, que só aparece
de vez em quando, a um estímulo maior. Quando um hómem leva
um grande susto ou U1TI jacto de ar frio cae sobre seu corpo aquecido,
contraem-se os músculos pilares, os pelo~ ficam erectos COlno mastros
alevantados e, como no ganso e na galínha, as glândulas sebáceas salien
tam-se do perfil da pele. Por isso esse estado é chamado, em francês,
'chair de poule" (fig. 127). Os pequenos vasos, que irrigam a pele

com sangue quente, contraen1.-se igualmente, a pele torna-·se fria, de
sorte que essa ereção pilar é sentida pelo indivíduo como um calafrio.
Como a excitação vem do cérebro e se espalha pelas costas.·e face externa
dos membros, diz-se com razão: "senti um frio nas costas". O conto
de Grimm (( O hómem que não sabia o que é o medo" é a' história·
verídica de um indivíduo cujo lnecanismo do medo não funcionava até
que, numa noíte de inverno, enquanto dorlnia, suá mulher lançou uma
bacia de água fria no leíto morno: "ágora ele. ficou sabendo o que é o
lnedo."

As pupilas. Os. músculos lisos foiman1. aneis etTI torno das
aberturas círculares do organismo, taís como a pupila (fig. 1Z8-b).
Basta colocar:-se alguem diante de um espelho fracamente iluminado e
examinar os seus olhos. As pupilas (meninas dos olhos) estão larga
lnente abertas (I-b). Lançando-se Uln jacto de luz sobre os olhos, pode
mos ver as fibras musculares lisas contrairem-se e a pupíla estreitar-se
até ficar reduzida a um ponto, para proteger a córnea, muíto sensível
a luz (II-b). Nos gatos é onde lnelhor se observa o jogo das pupilas,
que constantelTIente se dilatatn ou se estreítam de acôrdo com a intensí
dade da luz. As lnulheres parecem mais belas na p'enun1.bra porque
então suas pupilas estão largamente abertas.

Os Illúsculos vasculares e o aUIllento da pressão sanguinea.
Todos os tubos ocos do corpo estão rodeados de fibras musculares lisas,
como os fios elétrícos. Esses músculos, mesmo quando não em ·atíví
dade, estão num certo estado de tensão, o tônus. A varíação do tônus
da musculatura anular da parede das artérías faz varíar o calibre destas
nos váríos segmentos do corpo. Onde houver necessídade de sangue as
fibras se relaxam e as art.érías se alargam; nos órgãos em repouso, e por
isso menos necessítados de sangue, o aumento do tônus das fibras di
Ininue o calibre dos vasos, reduzindo assín1. o afluxo sanguíneo. Como
um exen1.plo entre muítos cíte-se a palidez e o rubor do rosto. Ao .
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Fig. 128 - A musculatura lisa do corpo humano I durante o fun
cionamento nonnal, II nos vários estados mórbidos e espasmódicos.
a) falta de sangue no cerebro (síncope). b) Contração da pupila. I

c) Empalidecimento. d) Espasn10 do esôfago. e) Espasmo vascular
(aunlento da pressão sanguínea). f) Espasnlo das vías aéreas (asma).
g) Espasmo çlos vasos do coração (angina pectoTis). h) cólica biliar.
i) Espasmo gástrico. k) Cólica renal. J) Relaxulnento intestinal.

ln) Espasn10 intestinal. n) Espasnlo da be~ig\l.·

relaxarem-se as fibras lTIusculares déls artérias' da pele do rosto dílatalTI
se e nós enrubecelnos (I-c); si as fibras se" contraem, ,as artérias se estreitam
e en1palídecemos (II-c).
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A contração cronica dos músculos arterIaIS é a causa, não unlca
mas a mais frequente, do aUlnento da pressão do sangue (II-e). Quando
a contratura dos músculos arteriais se faz por acessos, surgem as "crises"
vasculares. A contração dos músculos das artérias cerebraís produz
vertígem (II-a), ·a contração dos músculos dos v~sos do coração é a
causa da angína pectorís (II-g).

Os Illusculos das vias aéreas e a asm.a. As fibras anu-
lares que rodeiam as vias aéreas regulam o calibre desses canais e· a
passágem do ar respiratório. Si essas fibras e~tão re.laxadas respí.ramos
livremente (I-f). A ação bemfazeja do ar livre deve-se .essencialm~nte

ao relaxamento dos músculos das vias aéreas, que, dentro de casa, de
vido à temperatura uniformemente que.nte do ar e ao repouso do corpo,
estavam eln contração excessiva. A súbita contração dos aneis muscu
lares das vias aéreas é a causa do acesso de asma. Nesses acessos as
vias aéreas estão tão estreitadas que o indivíduo, mesmo à custa de toda
a f~rça de suas costelas e diafragma, não consegue aspirar para dentro
do pulmão Ulna quantidade suficiente de ar (II-f).

Os Illusculos do esôfago. Por cima das fibras anulares ha
geralrnente uma camada externa de fibras longitudinais, dispostas no
sentido do comprimento do túbo. Essa dupla camada muscular é sobre
tudo visível na parede do estômago e intestino. As fibras anulares
estreitam o tubo sem o mover (d, m). Já as fibras longitudinais ao se
contrair deslocam o tubo para os lados, provocando sinuosidades no seu
trajeto. (í, 1). Coloque-se uma minhoca sobre a mesa e observe-se o
seu movimento. Seu corpo, tal como o intestino humano, é dotado
de fibras anulares e longitudinais. A contração dos nl.úsculos anulares
fa.z o verme afilar-se; graças às fibras longitudinaís executa êle seus
nl.ovÍlnentos de reptação. Tal COlno a ll.l.inhoca, movenl.-se, no nosso
corpo, as vísceras (1, ln).

A preguiça intestinal. Normalmente as fibras musculares da
parede intestinal são excitadas pelos alimentos e suco~ digestivos. Si

. elas, todavia, tornam-se n1enos sensíveis, o intestino relaxa-se e trabalha
preguiçosamente (prisão de ventre ou i~ércia intestinal) (II-I). Si, ao
contrário, elas são hipersensíveis e, sob o estínl.ulo dos restos alimentares,
se' contraem tão fortelnente que o seu relaxamento não se dá a telnpo,
essa contratura intestinal produz prisão de ventre (II-m). 'Nos dois
casos o efeito é o mesmo: é ünpossível a defecação. Mas para o.lnédico
são dois q~adros lnórbidos totaltnente diversos, passíveis de tratanl.en·to
oposto. E esse Ulll dos muitos ~xemplos de COIUO o mesmo quadro

.mórbido .pode ser prodtizido por causas diferentes e nl.esmo opostas.
Quando um autómóvel não quer andar o condutor sabe que isso pode
resultar de causas vá~ías. Ora acabou a gazolína,. ora o carburador
está entupido, ora as velas estão sujas. Nenhuill. condutor é tão ín'gênuo
a ponto de,. ante esse acidente, fazer um diagnóstico· sem exanl.e prévio
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Fig. 12 9 - O plexo illuscular do
útero é unl exenlplo da perfeita
distribuição das fibras nluscula
res nesta corno em todas as ou·-
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e tomar medidas corretívas. Que vantágeln ha em desrnontar o carbu
rador sí o que ha é falta de gazolina, ou encher o tanque si o defeito
é. nas velas? Mas quando se 'trata do lnotor hUlnano, rn.uíto maior
e n1ais complicado, a lnaíoría dos hómens acha possível, senl un1. exalne
minucioso, atribuir à mesma causa todas as perturbações e procurar
desde logo a "cura

Jr
. Si um indivíduo é lnagro apressa-se en1. aconse

lhar-lhe que COlna n1ais. Como si prÍlneiro não fosse indispensável
descobrir a causa da rrlagreza! Si uma criança está fatigada n~o basta
dizer: ela dorn1e pouco. Si alguem se queixa de prisão de ventre, é
erro aconselhar-lhe que ton1.e', ruibarbo. Poís na n1.etade dos casos o
intestino, longe de ser preguiçoso, está contré:lÍdo, precisando, não de
um purgatívo excitante mas de uma> substâncía caln1.ante que' cOlnbata
o espasmo da n1.usculatura lisa. Os hómens precisan1. aprender a ter
pelo seu corpo o lne~lno respeito que pelo autolnóvel !

A cólica. Da lneSn1.a' forlna que artérías, vias aéreas e íntestino,
,tambem os n1.<:lís tubos ocos do corpo ;ão rodeados de fibras anulares
e longitudinais. Entre esses tubos figuram as vias, biliares, que levan1.
áo intestino a bíle do fígado (h) e os ureteres que conduzeln a urína
dos rins até a bexiga (hJ. Nesses tubos, da n1.eSn1a forma que nos nossos
condutos dágua, o cálcio por vezes se deposita e forma pedras ou cálculos.
Si un1. desses cálculos excita '1: parede, âs fibras se contraeln e surge uma
contratura lnuscular dolorosa, a cólica: nas vias biliares a cólica biliar
(II-h), no bassinete renal a cólica renal (II-k).

Os órgãos ocos. O corpo humano possue -vários órgãos ocos,
ern foril1.a de taça. Nas paredes .de tais órgãos as fibras, prÍlnitivan1ente
anulareS' e longitudinais, se dispõem em trarr1.as organizadas de modo

adequado e lindo. Os três maíores
desses órgãos são o coração, a
bexiga urínária e o útero da mulher.
Na fig. 164 vemos as tramas de
fibras do coração, na f~g. 129 as do
útero. O útero é a trama muscular
11.1.aÍor e mais forte do corpo pois a
êle cabe a n1.ais difícil das tarefas
corporais';. expulsar' o filho do ven
tre materno. Charr1.am-se dores do
parto as conttações rítlnicas do útero
durante o parto.

As fibras lTIusclIlares es
triadas ~ A fibra tnuscular lisa .pos
sue grandes vantágens. Ela é forte.
Nenhun1. rnúsculo do corpo ,é tão
-forte como a massa muscular do
útero, que elnpurra a criança atra-
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vés da bacia estreita. Ela é duradoura. Nluitas fibras lisas permanecem
durante decênios, tensas como espirais metálícas: por ex. as fibras da
pupila, que durante a vida nunca se relaxani de todo, ou o esfíncter da
bexiga. ou o do estômago. Mas o seu trabalho é vagaroso. Observemos
como uma minhoca se desloca lentamente: é assim que se move a
niusculatura lisa.

Conipare-se COln isso Cl; enorlne velocidade do vôo de Ulna lnosca.
AcolTIpanhe-se coni que vagar a dor de barriga vai se estendendo, de
acôrdo COlTI a propâgação do espasrpo a todo o intestino, e compare-se
com a rapidez com que a pálpebra desce ao piscarnios um olho. Nos
ponto~ erp que ha necessidade. de movimentos rápidos as fibras lisas
evoluiram para uma forlna mai~ aperfeiçoada, chalnada lnusculatura
estriada, para contrastar com a lisa. Toda a n1.usculatura esquelética,
com que movemos nossos membros, pertence a essa musculatura estriada.

O hómem possue 639 m'sculos, designados por un1.,a nOlTIen-·
clatura internacional. O seu conjuntq constitue a "carne". E lnuscula
tura o que COmpralTIOS no acougue coniO carne verlnelha. Os músculos
têm formas as lnais diversas. A forma nornial é de um fuso: dai o
nOlne de lnúsculo ("musculus" é o nome dó ratinhõ doméstico, conl.
que ele se parece). Uln lTlúsculo de talna~ho n1édio contem cerca de
10 lnílhões de células lnusculares. Eni toda a lnusculatura ha' perto de
6 bilhões de células musculares. No centro da fig. 131 vê-se uma célula
lnuscular fortemente aUlnentada. Ela cOlnpõe-se de feixes de cerca de
400 finas fibras,- as fibrilas, de que ha eni cada feixe perto de duas dúzias,
como se pode ver no corte da fibra muscular. Extet:namente a célula
é rodeada de um tricô, abaixo do qual estão situadQs inúmeros núcleos
celulares, pois um' núcleo sózinho não poderia goverrar a célula inteira.
Por fora vasos e nervos penetram na fibra (centro). Examinando-se as
fibrilas a um aumento de .1000 vezes vê-se que cada U1TIa se compoe
de Uil1. sistema de discos claros -e escuros, entre os quais estão dispostos,
erp. intervalos regulares, esferas e redes (à direita). Esses sistemas são
os elementos ativos do movÍlnento lnuscular, os lnotores do corpo
humano. Eles determinaln a contração do musculo ao variar o seu
estado de turgecência e ao trocar de disco a disco o seu conteudo líquido.
Cada fibrila se compõe de 10 discos dispostos um atraz do outro e
nos 639 lnúsculos do corpo humano ha nada menos de 6 trilhões desses
motores de 10 cilindros que ,são as fibrilas. O corpo hUlTIanO é Uilia
lnáquina com 6 trilhões de l1iotores de 10 cilindros.

Fibra Illuscular e autoIllóvel. O motor de fibrila~ que é a
fibra lnuscular trabalha realtnente de modo muito parecido COili o nosso
automóvel.. A fig. 130 ilustra essas semelhanças, das quais as mais
importantes são:

1. Autolnóvel e fibras 111.usculares são 111.0cores de cOlnbustão, eni .
que Uln combustível líquido é queimado eln água e gaz car
bônico.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No auto como no nlúsculo o cOIubustíveI:lchega ao rnotor
vindo do tanque (a), que no corpo humano é forlnado pelo
tubo gastro- intestinal.

Nos dois casos o combustível é aspirado por lneio de Ulna
bomba (b), que no corpo humano se chaIna coração.

Para queÍlnar o combustível tanto o auto 'colno o corpo hUlnano
utilizan1. o oxigênío do ar' e para isso ambos usam unI carbu...
radar (c), qu~ no corpo hUlnano é constituido pelos pulmões.

Depois da lnistura do combustível com o oxigênio, ele é levado
ao lnotor por um tubo (d); que no corpo hurnano s~ chama a
artéria m uscula-r .

Os elementos de trabalho do lnotor lnuscular, os discos das
fibrílas, são dispostos em série COlno os cilindros do automóvel
(e).

No auto como no corpo á queÍlna do cOlnbustível nos cilindros
é desencadeada por Ulna faisca elétrica. No' auto a corrente é
fornecida pela ignição, ~o corpo hUlnano pelo cérebro (1).

Na fibra muscular como no auto a corrente é' conduzida por
fios que terminan1. em aparelhos especiais nos cilindros; no
auto esses aparelhos chamanl-se velas de' ignição, no corpo
humano são as placas lnotoras (g).

9. Depois da queima do combustível eln gaz carbónico e água,
esses' produtos finais são eliminados, sob a forma de gaz de
escapamento, através de tubos (h) que no corpo hunlano se
chamam veias.

10.. No auto COlno no corpo hUlnano o lnovÍlnento dos cilindros
do .motor ·é transmitido a .juntas rotativas, que no auto são.
as articulações das rodas, no corpo humano os membros (í) .

. 11. No auto COlUO no corpo humano as rodas são Inantidas lísas
por lubrificação automática (h..).

São notáveis as' semelhanças entre auto e fibra lnuscular. Elas
denlonstram que na solução de certos pr.obleluas a Natureza e a técnica
lançam lnão dos nlesmos meios e que unI mesn1.O problema ~ neste
caso a máquina de movimento --:- é resolvido de igual luodo por an1.bas,
da 't1leSlna fornla que o peíxe e o submarino, O pássaro e o avião apre
sentalu notáveis semelhanças de construção. Mas ao lado das senlelhanças
é preciso não olvidar as diferenças. O .aúto é un1.a máquina em que se
dá a explosão de um combustível gazoso, sendo essa força de explosão
transluitida a di~cos e cilind~os. A fibra musc~lar é um luotor plas
mátíco de construção. até aquí ignorada. Em lugar de trabalhar CaiU
discos e cilindros, usa laluinas de plasma cheias de contendo semilíquido.
Essas lân1.inas contraem-se sob o efeito da faisca elétríca do cérebro, de
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Fig. 130 - A fibra rl1uscular e o automovel são muito semelhantes na
construção. a) tanque de gazolina e estômago. b) bomba de gazo
lina e coração. c) carburador e pulrnões. d) tubo de aspiração e ané
ria. e) cilindro e discos fibrilares. f) ignição e cerebro. g) vela e
p~aca 1110tora ternün.al. h) cano de escapan1ento e veia. i) articula
ção das rodas e articulação óssea. k) eixo de lubrificação e bolsa

, n1ucosa (n1ais explicações no texto).

sorte que, durante frações ,de segundo, o plasIl1a semílíquido enrijece,
para depois novalnente relaxar-se. Esse fato é acompanhado de um
processo químico crn várias fas~s, durante o qual a molécula de glico
gênío do amido alü!1entar é cíndida em açúcar de uva (glicose), que se
associa com o ácido fosfórico para formar três Inoléculas de ácido
lático, das ql.~aís uma é quéinlada, enquanto as outras 'duas são retrans-



Movilllento voluntário e in'Tüluntário. Os iillpulsos que
deter1l.1inanl' a e:ontração muscular não provêln de todo o cérebro mas
de uma determinada circunvolução cerebral, chamada centro Inotor e
situada à altura do vértice da cabeça. Esse centro está ligado ao centro
da vontade, pelo qlle podelTIos mover nossos músculos segundo nossos
desejos. Só as, fibras estríadas dos músculos do esqueleto - de que a
calnada externa está representada na fig. 133 - estão ligados a esse
centro, Inotor do cérebro. As fibras lisas das vís~eras, hístoricall.l.ente as
mais antigas, obedecem ao sistema nervoso símpátíco, situado no ín
teríor do abdómen e que historicamente é o ruaís antigo e .inferior; es~as

fibras não tên1 relações com, as esferas qa vontade e do ll.l.0Vín1ento.
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formadas em glicose. A descoberta desse proces?o é um triunfo da
ciência lTIoderna, que lnereceu o Prêmío Nobel. Mas a natureza íntima

,do motor plasmático ainda não foi desvendada.

O cura:e, veneno de flechas .. O motor só anda enquanto as
faiscas elétricas provocam a explosão do gaz. Tambem o Inotor mus
cular só se contrae quando o cérebro envia influxos nervosos.' Toda
'fibra /ITIuscular está ligada ao cerebro por um fio condutor, o nervo J

que lhe translTIíte o i (estílnulo contractil", (g). Pode-se calcular haja
no corpo humano vários nl.ílhões' de fios nervosos destinados e)Çclusíva
mente a ligar o cérebro com os músculos, onde terminam em bilhões
de extremidades. Todo fio termína na fibra lnuscular por um largo
eletrodo, a placa motora terminal (fig. 131, centro da ím~gem). Os
índios das Guianas usaln nas pontas de suas flechas Uln veneno, o curare..
Esse veneno teln a rrop;iedade de, entre todas ~s albuminas do corpo,
paralizar primeiro a das placas motoras terlninais; num automóvel
seria o lnesmo que dizer: estragar as velas. Devido à paralisia das
placas motoras a fibra não pode mais contrair-se e o nl.úsculo está
paralízado. O veneno não doe e da ferída passa, através do sangue,
a todo o organismo. E assim vai paralízando todos os músculos, grupo
após grupo. Si a ferida foi no braço, prímeiro é este que não se 'pode
mover, eln seguida as pernas tornam-se duras, depois o corpo enrijece.
Seln poder mover as pernas, a vítíma torna-se rígida como uma colu~a

de pedra. Quer fechar os 'olhos rnas não consegue abaixar as pálpebras
quer gritar mas a língua está COlno uina pedra dentro da boca. Tudo
ouve e tudo vê, sente as dores causadas pelo dessecamento dos olhos e
d~ boca e pela illl.obilízação sobre o solo duro mas não pode defender-
se. - Um organíslno que foí curarizado pode ser çortado em pedaços
pode se é1:brir o peito e~'ver o coração pulsar, SelTI que ele possa defender
se mediante movín:entos - o curare é 0/ maís terrível dos venenos.
Por últín1à s-ão paralízados os músculps respiratórios, a respiração torna
se difícil e' a pobre vítÍrna acaba morrendo senl d~r um grito, sem der
ramar uma lágrüna. O mundo é rico em horrores, tanto naturais como
artíficiais. O curare é ;um dos maiores.
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, Fig. 13 I - A estrutura da carne muscular. .
Num bife do tamanho da mão ha 4 milhões de fibras musculares, cuja estrutu
ra se vê na imagem do meio. Elas compõem-se de 10 bilhões de fibrilas e de Jr

trilhão de discos plasmáticos, que podem ser considerados os cilindros do ma-
quinjsmo humano.
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Podemos mover os braços a vontade il1.aS não podemos governar o
jogo das pupilas nelTI empalidecer à vontade. Ponh.a-se um gole dágua

.na boca. Enquanto a água permanecer na boca, isto é no domínio dos
músculos estriadas da língua e das bochechas, podemos tanto engulí-la
como cuspí-la fora. Mas desde que ela desceu pela garganta t ·chegou
as fibras lísa~ do esôfago, escapou à influência da vontade. A muscula
tura estriada esquelétíca move-se de acordo com a vontade; a muscula
tura lisa das vísceras funciona automaticamente e independenteme'nte
da vontade.

A fadig~ - intoxicação pelo ácido lático. O ácído látíco
produzido durante a contração muscular é a principal causa da fadiga.
Si se retira de um músculo fatigado o ácido lático, reaparece a sua capa
cidade de trabalho. No decorrer do dia íntoxicamo-nos com ácido
Iático. Ao lado· dele ha outras substâncias que produzem fadiga, sobre-:
tudo produtos de desintegração do plasma ~ as chamadas toxinas da
fadiga, originadas durante o trabalho muscular e arrastadas pelo sangue
para todo ° corpo, de sorte que o cansaço atua não só sobre 'os músculos
como sobre todo o corpo, especialmente o cérebro. O trabalho muscular
produz não só o cansaço local do músculo que se contrae como tambem
a fadiga geral de todos os órgãos e o c'ansaço central do cérebro. O
cansaço é ~ma e~pécíe de envenenamento do ~angue pelo ácido lático
e toxínas. Fazendo-se um cão trabalhar até cair no sono do cansaço' e
conduzindo-se o sangue de suas artérias para o corpo de um animal
bem disposto, tambem e~te torna-se fatigado e adorm'ece durante a
transfusão do sangue. Inversamente, transfundindo-se sangue. do animal
desperto para o ,do que dorm~, este acorda alegre! (fig. 132). Tambem

.é possível, mediante a administração de sangue fresco ou do soro de
um indivíduo em repouso, restituír a capacidade de trabalho a um orga
nismo· tatigado.. Mas que não se enxerguê nisso um remédio milagroso
e que o hómem do futuro possa, com auxílío da antitoxina da fadiga,
dispensar o .sono e trabalhar ou dívettir-se durante ~20 horas por dia.
Como os demais processos corporais, a fadiga é um fenómeno não só
químico 'como biológíco. Para eliminar o cansaço não basta remover
as substâncias desintegradas durante o trabalho mas é mí~ter igualmente
deixar as célula~ repousar. Elas precisam de descanso, os danos devem
ser reparados, as células nervosas do cérebro têm que carregar novamente
as suas baterias, as articulações precisam de -lubrificante - o "'auto
humano" ~deve" após cada dia de viágem, ser lavado, lubríficado e re
parado. E esse. o segredo do .veículo capa~ de andar durante 80 e mais
anos. Elé' não se desgasta e nunca ha necessidade de substituir-lhe uma
peça, país todos os dias êle se renova por dentro durante o sono. Não
ha perígo da ciêncía roubar ao hómem o prazer qo sono. A antitoxina
da fadiga poderá vir a ser um meio excelente para manter a capacidade
de trabalho em ocasíões de emergência. Mas nas condições normais os
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o ponto· Illorto. Não é precíso
di2;er à humanidade esportiva de 1940
o que é o ponto 11.1.orto. De repente cessa
a respiração, falham as forças e não se
pode continuar o esforço físico e o indi
víduo cae no solo-o .. é a necessidade i11.1.
periosa de repouso e sono, o ((ponto
morto" . Não sabemos corno se origina
o ponto morto. Inlllueros pesquizadores
julgalu sabê-lo rIlas cada Ulll afirma o
contrário do que sustenta o outro, O ponto
11.1.orto é u11.1. estado transitório de paralisia .

hómens, quando fatigados, continuarão a
remover o ácido lático pelo b01Tl velho
11.1.étodo: o sono.

Fig. 132 - A injeção de substâncias da fadiga.
}Jurante o trabalho n1uscll1ar forman1-se subs
tâncias da fadiga, especialInente ácido lático
e certas toxinas. Fazendo-se un1a troca de
sangue cnt~e .un1 cão fatigad<,> e outro repou
sado, este ultnTIo ~orna-se fangado sob o efei
to do sangue cheIO de -resíduos de excreção,
enquanto o sangue do animal repousado des-

perta o cão fatigado. .

Não está decidído si, con1.O su~tentanl os
vários "conhecedores", êle resulta d~ ex
cesso -de ácido lático,- ácido carbôníco ou
qualquer outra substâncía da fadíg'a, si

- se trata de paralisia das fibras nlusculares,
do cérebro) do coração, do sangLie ou do
centro respiratório.
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o segundo fôlego. T~do esportista experÍlTlentado sabe que é
possível, sí se dispõe da necessária energia,. v1trapassar o ponto mortç'.
Então o corpo çomo se sent~ líberto, a respiração é mu~to ll1ais fácil e
a capacidade física dobra. Isto é o "segundo fôlego". E comO' si uma
substância formada durante o ponto morto provocasse, no cérebro, uma
excitação artificial, uma espécie de bem estar, de "euforia" ... Os destrei
nados caem vítimas do ponto morto lnas às experientes conseguem
domíná-Io e vencer a competíção graças ao segundo fôlego. Ulna das
finalidades do' treino esportivo belTI orientado é ensinar ao esportist;1 .
como vencer o ponto lnorto e utilizar o segundo fôlego.

A rigidez cadavérica. Algumas horas após a lTIOrte os mús
culos ínchaJ!1., en'curtam-se e enrijecem,: é a rigidez da morte. Uma gali
nha n10rta torria-se tão rígida.. que dificilmente poden10s levantar-lh~ as
azas do tronco. HX)ras depois da morte não é possível retirar o anel
dos dedos de um cadáver. A rigidez; cadavérica principia no~ .ll1axilares,
de onde se estende ao pescoço e tronco e daí aos men1bros. to a 18 horas
depois ela desaparece nessa mesma órdem. Sua aparição é tanto mais
rápida quanto. mais fatigados estavam os lTIÚSCU!os. Si a 1110rte se deu'
entre sofrimentos, durante horas permanecen1 no rosto os traços da dor,
fenómeno já descrito por Hipócrates e por isso denon1inado "facies
(fisionG111ia) hipocrátíca". Os monges de São Bernardo encontraram
na neve um morto de pé e apoiado em seu bastão. Nesse indivíduo
fatigado a rigidez cadavérica sobreveiu tão depressa que não se podia
dizer si ele lnorreu de' rigidez cadavérica ou si esta apareceu depois da
morte.

O ráio provoca imediatamente a rigidez muscular. ,Três calnpo
neses, atingídos -por un1 ráio, foram encont'rados mortos nas seguintes
posições: o primeiro tOll1ando uma pitada de rapé, o segundo levando
à boca um pedaço de pão e o tetceíro afagando um cão tall1beln 1110ttO
pelo ráio.

o rel..l111atislllo llluscular. No n1ílsculo vivo ha um estado
análogo à rigidez cadavérica: o reumatismo. Em certos lugares a
musculatura torna-se' rígida, incapaz de lll.OVer-se e cada tentativa de
ll1ovin1ento provoca uma resistência dolorosa. Mais que qualquer outro
tecido é a fibra muscu1ar séde de forças elétrícas. Tão' pouco sàben"los
a e~se respeito que é melhor nada dizer do que perder-nos en"l conjecturas
várías e p'rovavelmente falsas.' Durante a contração muscular aparecem
correntes elétrícas que têm, na rã, a tensão de 1/20 de volt, enquanto
no peixe elétríco igualam ou. exceden1 a tens>ão da no::>sa luz elétrica
indo até 300 volts. O plasma é um "colóide", elTIulsão semilíquída
semelhante ao leite, à cola, à marmelada e ao pudim. Nesse~ colóides
nadal11 grupos de ll10léculas em grandes cOlnbínações, as partículas
coloidais. Como os planetas e estrelas do universo, ,essas partículas
coloidais ll1antê111-se recíprocanl.ente na suspensão, para o que.,contribuem
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Fig. 133 - Esqueleto e n1usculatura esquelética.
Ao contrário da musculatur.a lisa das vísceras (fig. 128), a 111US

culatura estriada está situada nas camadas externas do corpo, eútre
os ossos, e pern1ite os 1110vünentos voluntários.

as forças elétricas de atração e repulsão. Um colóide narinaI encontra-se
enl equilíbrio elétríco. Si este é perturbado, por ex. pela agitação, pode
dar-se a desintegração ou a conglomeração do sistema coloídal: o leite
coalha, o pudün se esborracha, a lnassa azeda. . . e na avózínha aparece
o reulnatislno. Poís tamben1. este é devido. a transtornos no equílíbrio

/e:letrostático do colóide lnuscular. O reUITlatísino é como a coagulação
do leite 'no lnúscula ou COlno o d~sand~r da lnassa da musculatura.'
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Medindo-se a tensão elétrica lnu~cular verifica-se estar ela diminuüja
nos pontos onde ha nódulos reumáticos ou estrias ccaguladas. A zona
doente é um centro de mau tempo na atmosfera elétrica da musculatura.

-. O I umbago. Embora semelhante não é idêntico ao reurnatisn10.
O reumati~lno é Ullla doença, o lumbago ufn acidente. LU111bago é uma
dor parecida çom o reumatismo e localizada na musculatura dos l0111bos;
aparece geralmente após movimentos desastrados, acidentes, esforços
excessivos e provavelmente se deve a pequenas rupturas da substâncía
muscular. Um indivíduo expõe-se à chuva com roupas leves e no dia
seguinte aparece o reumatísmo. A roupa molhada é o fator precipi
tante lTIaS não a causa do reulnatismo. Num indivíduo normal a sínl""
pIes exposição à chuva não produz reumatismo. Ele pode ter quando
muito UlTI resfriado ou rouquidão mas nunca um reU1l1atismo grave.

, Quando alguem tem tendência para o reumatismo e sofre repetida
vezes com ele é porque ou está exposto a. graves danos repetidos -=- como
nos pedreiros, mineiros, pescadores, marinheiros, carteiros, nas moradia
húmidas (fig. 77) - ou porque ha uma "predisposição" interna, isto
é, umà tendência mórbida. Essa tendência para certas doenças é geral
mente inata e hereditária. Entre os 50.000 genos das células germinaís
o indivíduo apresenta UlTI fator hereditárío que predispõe à coagulação
muscular qua~do ha oscilações eletrostáticas da atmosfera. -O portador
desse fator hereditário tem tendência para o reumatísmo. O problelna do
reumatiSlTIO ainda é obscuro. Não ha quem ignore como' é o reulnatisnlo
mas ninguem sabe o que ele é. Nos últÍlnos anos foi descoberta' unIa
peculiaridade nos músculos dos reumátícos: as pequenas artérias que
irrigam as fibras lTIusculares, os chamados capilares, são excessivamente
sinuosas e apresentam dilatações, em que o sangue estagna. Quando
o lllédico consegue, ao microscópio, observar essas. dilatações capilares,
pode, sem dizer uma palavra com o doente, afirmar: este indivíduo
tem tendência ao reUlnatÍsmo (fig. 134-a).

O hómem com esses capilares dilatados contrae o reumatislno si
para iss'o concorre UlTI fator externo que venha prejudicar ainda mais a
fá deficiente irrítação sanguínea dos músculos e deterlninar. assín~ a
aparição de estrias coaguladas na luusculatura. Tais fatores externos
são, primeiro, transtornos no equilíbrio ~letrostático d~ atn10sfera, 'en1
seguida os resfriados, que provoc.am a contração da~ pequenas artérias,
o excesso de álcool, que paralisa 'os vasos ~anguíneos, o aCllmulo, nos
músculos, de toxinas da fadiga. resultantes de esforços excessivos, as
emoções, as carnes ricas elU ácido úrico, etc.

O reUITlatislllo 'COlllO doença popular. Tudo que se disse
sobre o reumatismo articular aplica-se tambe~ ao reulTIatislTIO
muscular. Embora se trate de duas doenças muito diversas, das quais
unIa ataca a cartílágem articular (fig. 77) e a outra o plasma das fibra
lnusclilares~ amb~$ estão íncluidas na luesma noção geral de reunlatisnlO.
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Primeiro, porque ambas atacan1. de preferência as mesmas profissões,
isto é, todos que trabalham excessivamente com seus músculos e articu
lações e permanecem longo tempo no frio e na humidade; segundo,
porque, embora aparecendo eIp. 'pontos muito diversos dos aparelhos
ósseo e muscular, a~ du~s produzem sintomas aproximadamente iguais;
torna-se impossível à vítima fi,over seu~ músculos e articulações. E.
mesmo possível - embora isso seja' ponto ainda obscuro - que a causa
das duas doenças ~eja o mesmo veneno ou venenos muito parecidos ou
1]1esmo requeníssimos bacilos ainda não de~cobertos (chamados' 'vírus' ').
E de esperar-~e para logo o esclarecimento da orígem das duas doenças,

· pois isso interes~a a todo~ os governos civilizados, que ultimamente têm
atacado de perto tão importante ~ problema social.

A Inasságern. Para facilitar aos músculos a eliminação das
substâncias da fadiga e rara remover as contraturas e estrias de enrijçcí
mento, usa-se a ma~~ágeln. A masságem é, de longa data, um processo
.empregado por tedos os póvos para restituir ao trabalho músculos
can~ados ou dcentes.' Nenhlim esportista pode dispensá-la e em todas
as organizaçces esportivas os massagistas desempenham importante
papel nos bastidores de todas as competições esportivas.

A masságem compÕ'e-se de várias manobras:

1. Primeiro massa-se o músculo parà estimular a circulação do
sangue e ,expelir as substâncias da fadiga.

2. O músculo é friccionado no sentido de suas fibras para assín1.
por termo à contratura de grupos de fibras. Essa fricção serve
provavelp1ente para carregar de eletric~dade as fibras.

3. Os pontos dolorosos ~ão postos em vibração, como cordas de
violino, por um movÍmento rápido dos dedos. -Os pontos
dolorosos a miudo são idênticos aos pontos de entrada dos
nervos e o choque dos dedos liberta os nervos enclausurados
pela contração das fibras musculares.

4. A fricção, golpeamento e expressão da pele excitan1.-na e aque
cem-na. Isso estimula a circulação do sangue é a atívídade das
glândulas cutâneas encarregadas de eliminar .os ,venenos.

S. Passa.-se a mão de leve 50bre a pele para que ela se acostumê
com estímulos pouco {ntensos e reaja a eles. Pois a sensibilidade
cutânea é a melhor proteção contra resfriados e o reumatísmo.
U ma p~le sã reage aos ligeíros estímulos da luz e sombra, ventos
e correntes de ar, calor e frio, vestír-se e de~pír-se e assim pIotege
os órgãos subjacentes. A pele do hómem das cidades, que vive
dentro de roupas fechadas e quartos ~quecidos, perdeu grande
parte de sua capacidade de reação.

A ação da m'assagem é muito aumentada pelos banhos quentes ou
de vapor que a precedem. Pois o ~anho quente provoca a. chegada a
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Fig. 134 - A massagem.
a) As alças. capilares da pele estão contraidas sobre um músculo
rellnlático. b) A lnassagem suprio)e o "espaslno' vascular", ~s alças

capilares erguenl-se e desaparecem as bolas de éstase. '

pele' do sangue dos órgãos ínternos, aun1Cnta a respiração, relaxa a
musculatura, abre os poros da pele e estimula as glângulas sudoríparas.
Dessa experiência resultou a associação de banho de vapor e massagem
nos "banhos turcos". .

A ação da masságen1 pode ser verificada objetivaniente (fig. 134).
Depois da masságem de um m~culo com reumatismo pode-se verificar,
ao microscópio, como os finos ramos arteríaís (a) (que nos reumáticos'
são sinuosos, e profundamente escondidos), saem do seu esconderijo,
relaxam os seus espasmos, de sorçe que~ após. a masságem, desaparecem
as dilatações ampolares das artérias (b).

~ lei do tempo. É preciso nunca esquecer que o corpo não é
unl.a máquina .. Ele é maís do que isso. Vive de acordo com leis que não..
se aplícam, às luáquínas. Para a máquina não existe a noção das horas
do dia. E indiferente encher o tanque do auto às 6 da -manhã ou às'
10 da noite. Mas para o organísmo vivo o momento da masságem não
é índíferep.te. Uma garrafa de vính9 é sempre uma garrafa de vínho 
quer esteja na adega ou no armário. Mas para o corpo humal10 é muito
diferente sí o vínho é bebido às 8 da manhã, com estômago vasio, ou
â noite antes do sono. Importa muito si o vínho· foi bebido de um só
trago ou vagarosamente, no decurso de Ulna hora. Um banho quente
antes das refeições é outra cousa que após elas, etc. A ~asságem de um
corpo repousado não é a mesma cousa que a do corpo fatigado. Após
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U1TI esforço luuscular fatígante a lnasságem teln ação càltuante; porque
facílíta a eliminação dos venenos da fadiga existentes' nos lnúsculos,
sangue e glândulas cutâneas. Si o corpo está repousado e não ha no
sangue venenos da fadiga, o efeito da masságem é ínverso: 'os "resíduos
da fadiga", expul~o~ dos mÚSCulos, penetranl. no sangue e no cérebro e
provo~an1. uma lassidão agradável, tUU lígeíro, torpor, como após o uso
do álcool.

Descan_so pela atividade. Que faz UlU hónl.em cansado de
perlnanecer horas na mesa de estudo? Vai deitar-se? .Não! Dar unl.
passeio. Que faz o luenino que chegou da escola fatigado? Vai dormir?
Não! Corre para o campo .de esp·ortes ou para a pista de gelo. Sí é
geral o cansaço do corpo, enl. virtude de trabalhos pesados, uma longa
viágenI, etc., o lnelhor meío de recobrar-se está no repouso. Mas si
o cansaço se' linlíta a c.ertas regíões do corpo - ao cérebro em virtude
de longos cálculos, às nlãos por n1uito escrever à máquina, aos olhos
pel~ leítura ou costura excessivas, às pernas por longa permanência em
pé - o lnelhor lueia de descansar essa região consíste em dar trabalho
a Ulna outra região do corpo que esteja descansada. .Oeve-se, pois,
escolher unIa atívidade diversa da até então praticada, ir para o ·ar lívre,
deíxar que atuen1. outras impressões e excitações, o estímulo do ar frio,
o perfutue das flore~, mover ~ pernas até então ímóveis;' isso aumenta,
a atívidade respiratória, a circulação do sangue, o trabalh'o das glândulas,
apressando assÍln a eliminação dos produtos da fadiga aCl..nuulados no
órgão cansado.'

Si o cansaço é geral, dorn1.ír ~ Mas sí, ele é limitado a parte do
corpo, passear, jogar xadrez ou cartas, praticar esportes ou ocupar...se
conl coleção de selos, com a jardínágem., Para UIU órgão cansado o
luelhor repouso está no trabalho dos órgãos vizinhos.

Contração e tónus llluscular. O músculo se encurta quando
estimulado mecanícatuente (por utTI corte), quimícamente (por um'ácido)
ou eletrícamente ,(por tneioda ~orrente elétrica). Esse encurtamento
dura 1 segundo nos nlúsculos' da vagarosa tartaruga, 1/3 de segundo nos
da rã,"1/10 nos do hómem, 1/100 nos da vespa e 1/300 nos da mosca.
Esse encurtamento chatua-se um abalo muscular. Si ~e excita o músculo
antes de ter tido tempo de 'be relaxar - isto é; quando os e~tílnulos se
sucedem muito depressa: maís de 10 vezes por segundo nos m~culo~
humano~ ~ ele se 'enrijece num estado de abalo duradouro, chamado
contração. A contração do músculo não é, como parece, um estado
lnas sím a soma de abalos isolados, da mesma forma que' a ímágeln
cínematografica, mesmo quando parece parada, é composta da soma
de inIágens ísoladas que -se sucedem rapidanl.ente e <;la mesma forma que
a luz, aparentemente uniforme, de unIa lâInpada de incandescência se
compõe de 100 choques lumínosos por segundo. Em condições normais

'os lnúsculos hUlnanos são postos em vibração pelo centro motor do
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cérebro, de que recebem 25 estín1.ulos por segundo. ,O lnúscúlo aparente~
mente contraido vibra na verdade como uma corda de violino com a
frequência d~ 25 vibrações por segundo,· produzindo assim un1. tolp, o
tom muscular. Todos nó~ já ouvimos esse tom muscular, embora não
lhe tenhamos prestado atenção. .Basta fechar os olhos: ouve-se então
a nítida víbração dos músculos oculares contraídos. Ao bocejar ouvinlos
o tom dos músculos da cabeça. Colocando-se a cabeça debaixo da
'colcha e apertando o~ dentes un~ contra os outros, o ruido dos músculos
da mastigação ~ é semelhante ao que ~e ouve nas conchas de marisco.

Aprender a relaxar os Ill.usculos. Essas experiências en~inan1
um fato importante: todo mú~culo tenso está em trabalho ~ Um músculo
tenso .consome força nervosa, queima açúcar, produz ácido lático e

Fig. 135 - E' deste modo errôneo que dornle lTItúta gente!
Os nlúsculüs da pele do rost'o estão contraidos de unl geito feio,
os orgãos internos es~ão comprimidos, os vasos do nlembro inferior
fornlaln unl ângulo (éstase sanguínea nas pernas, favorecimento

da aparição de varizes).

provoca cansaço. Para repousar seus músculos e poupar ao corpo a
inundação das substâncias da fadiga, para conseguir um verdadeiro re
pouso cerebral, é preciso, no~ momentos de de2;)canso,. relaxar os músculo~.
Ao deitar-se no leito que toÇ:los de~liguem os aparelhos cerebrais pro
dutores de estímulo e assim impeçam que os músculos recebam os 25
estímulos por segundo. Hoje ao deitar-se que cada um veja como
costulna dormir. Provavelmente o leitor, como 98% da humanidade,
teln técnica errada de dormir (fig. 135). A cabeça está alca demais, o
que obriga a dobrar o pescoço, a garganta está afundada enquanto a
nuca está distendida. Provavelmente o leitor se encolhe, estreitando.
assim o diafraglna e dificultando a respiração. N,ão deixa as -pálpebras
caírem sünplesmente sobre os olhos ma~ contrae-as. Em lugar de relaxar
as bochechas, aperta os lábios ou mesmo os. dentes como si estive:sse 'a
comer pão duro durante o sono. Basta um exame ligeiro para mostrar
quão pouco econólnico é o modo de dormir. Talvez seja essa a razão
porque, a-pesar-de dormir muito, o leitor não acorda descansado. E que
trabalhou durante o sono! Os músculos contínuaram a lançar no san-
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gue ácído látíco a noite inteíra, de sorte que pela manhã o corpo está
fatigado e· ~ão preci~o~ alguns movÍlnentos que elíminem as sub~tân
cia~ da fadiga do trabalho noturno e assín1. tragalll o repouso para
os esforços feitos durante o sono.

O sono relaxador. Todos devem aprender a arte do relaxa
mento e com. isso a' arte do verdadeiro repouso (fig. 136). Deitar de
costas ao níve1.do leito. ·Sob a nuca apeáas uma pequena aln1.ofada para
que o pescoço não oscile no ar. Pernas dístendidas, para que as pantor
rilhas não se toquem. Mãos repousando ~obre a polpa dos dedos. De
pois de assumida es~a posição, a mais cômoda de todas, esforçar-se por.
rel.axar os mú~culos do corpo. Isso não é fácil. Leva semanas até apren
der essa arte. Exalninar o corpo lnenlbro por membro e controlar cada
grupo muscular. Deixar os ombro~ cair, rela~ar o braço, o cotovelo,

Fig. 136 - Eis o· modo correto de dormir!
Os orgãos à vontade, a circulação sanguínea não é dificultada

e os músculos do rosto estão relaxados.

o antebraço, as lnãos' e em seguida cada dedo. Fazer o nl.e~mo C011l. os
membros inferiores. Respirar tranquílamente, cada vez com lnenos
esforço. Soltar os maxilares, relaxar os lábios e as· pálpebras, e procurar
afrouxar tanto o~ músculos· e articulações que os membros não sejan1.
111.aís percebidos, como si pertencessem a outra pe~soa, como sí se tivesse
lanç",ado para longe todos os pesos - essa é a grande arte rn.ilenária
da Indía, da famosa seita Yoga, de que provêm os faquires, lnestres do
auto-domínio. A arte de. relaxar-se não é fácil. São precisos semanas
e lnese~ para se conseguir o desejado. Até durante o dia praticar exercícios
de relaxalnento. Nos intervalos do trabalho deítar-se no chão e relaxar
os váríos grupos lnusculares; logo se verá o efeito calmante desses
exercícios. As crianças deveriam aprender cedo, nas escolas, essa arte.
Eln cada hora de aula deverianl. ser intercalados· alguns lnínuto~, nos
quais as crianças se deítariam no chão e relaxaríam o corpo. Hómens
assÍln educados teriam menor rigidez física e menta 1. que os da atualidade.

O IlloviIllento livre. Naturalmente os hón1ens exibem uma
certa contratura não só na sua posição durante o sono COlno nos atos
da vida diária.· ·Eles contraetn músculos em excesso e com exagerada
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Fig. 137 - ])eve-se Jll0Vcr deste Jl10do... c não deste.
Os movimentos livres são sãos e 'Os 'movimentos espasticos são

bonitos. feios e anormais.

intensidade. O segredo da perfeição técnica consiste em gastar o mínimo
de força na execução dos atos desejados. Observe-se como a criança
segura a colher com rigidez, enquanto o adulto maneja-a com leveza.
Lembremo-nos com que desageitada rigidez segurámos a pena nos pri
meiros meses de escola ou o volante ao aprender a dirigir o auto: após
20 minutos,doiam braços e dedos, ao passo que hoje hora" de.,.,e trabalho
não nos cansam. Quão penosa era a natação antes de termos aprendido
a nadar com o corpo relaxado. Muitos movimentos permanecem rígidos
a vida toda e são as:,im responsáveis por um· dísp~ndio excessivo de
energia e superprodução de toxinas. Todos nós deveríamos, pois apren
der, ao lado do relaxamento durante o repouso, tambem a arte do re
laxamento durante à trabalho. O mesmo trabalho de hoje poderia ser
exeéutado com a metade do disp~ndio de força nervosa e muscular si
tivéssemos aprendido a executar cada movimento com o mínimo de
força. Movimentos fáceis e naturais 'são tão raros que nos causam ad
miração. Paavo Nurmi, o grande corredor fínland~s, causou admiração
ao mundo não só pelas suas proezas como pela leveza de seu passo nas
corridas. Ao contrário dos movimentos laxos, são feios os movimentos
rígidos (fig. 137). E são igualmente antihigiênicos. É que a tensão
não é somente externa como interna: a respiração é difícil, sentem-se
apertos no coração, estreitam-se as artérias, aumentando a pn;ssão san"
guínea, o intestino e:,tá contraido e tende à pri.,ão de ventre, nas pernas
contraídas formam-se varizes. No rosto cavam-se rugas e a aparência
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é' de.""'"velhice prernatura. Inúrneras rnulheres perdelll pre.cocelnente. a
juvenr,ude do rosto devido a rugas [orrnadas pela contração da pele entre
a boca e o nariz ou nos ângulos dos lábios: Na educação dos jóvens
deveria haver uma cadeira especial onde se ensinasse como dOlTIinar os
movimentos lnusculares, pois a musculatura relaxada não só é mais
apta ao. trabalho e se fatiga Inenos, como ainda influe sobre as condições
internas. A finalidade da educação deveria consistir eln coinbat~r o
tipo, hoje predominante, do hómem rígido e substituí-lo pelo do indi-
víduo relaxado. .

O tônus. É natural unl. çerto grau de tensão dos 11.'1úsculos, que
se chama tónus. No cérebro ha um centro, o "núcleo verrnelho", que
envia aos músculos, por intern1édio de de'tern'1inadas fibras do tónus,
uma fraca corrente que os faz permanecer num estado de ligeira tensão,_
o tónus. O melhor 'meio de explicar a noção de tónus ·é c011.l.pará-lo
com uma corda de violino. Uma corda de' violino belTI afinada está
no seu estado normal de tónus. Si ela é muito frouxa, seu tónus está
diminuido; aumentado si est~ fortemente distendida. Tambem uma
bola de ar bem' preparada encontra-se no estado de tónus normal. As
plantas sãs mantêm na posição exata ramos e folhas 'porque eles possuem
o tónus norlnal, resultante da adequada repleção C011.1 água. Si a planta
tem falta dágua baixa o tónus e ela se inclina para o solo. Idêntico
estad~ de tumefação e tensão encontra-se no corpo vivo, ao contrário
do morto. Durante a vida os músculos nunca se. relaxam de todo. Si
representarmos a tensão do músculo mediante um lnanómetro graduado
de 1 a 100, o mú~culo relaxado nunca se encontra no grau O mas, por
ex. no 10. O n1úsculo é C011.10 as Inalas de relógios; que nunca se re
laxam de todo. No repouso o braço nunca pende frouxo de todo mas
está algo distendido pelo tónus.' O braço do vivo é mais curto que o
do cadáver; ao perder, por paralL,ia nervosa " o seu tónus o braço cae
e ~e alonga. Por isso o neurologista para verificar a presença de para
lisias lnede o cOInprÍlnento dos 111erribros. Graças ao tónus o músculo
é COlno o corredor que fica, na linha de partida, com sua musculatura
tensa, à espera d'o sinal para a corrida. O tónus torna todos os mÚSCulos
prontos para' o trabalho, de sor.re que não perdem tempo ao receberem
o sínal para a corrida, dado pelo cérebro sob a forma de uma correpte
nervo~a, da mesma forma que o violinista, que já tínha afinado as
cordas do violino, pode tocar desde logo sem perder ten'1po enl. esticar
as cordas. Essa tensão tónica' da musculatura poupa ao hón1elTI cerca
de Uln quinto do tempo e da torça. Si os músculos fos~e'm desprovidos
de tônus, todos os esforços exigiriam U111 quinto lnais de forças a em
pregar. Em vez de 8 deveríamos trabalbar 9 horas e sen1 tónus toda a
nossa ativídade sería sobrecarregada de um, quinto.

O tónus, longe de ter intensiqade constante, varia a todo instante;
si o regístarmos por meío de um manôlnetro, verelll.OS que este o~ila

constantelnente como Ulna agulha magnética. O corpo são e em re-

..



]74 D R. F R I T Z 1< .A. I-I N

dos ITlúsculos da nuca.
As variações do tônus
observam-se melhor no
rosto. No índivíduo
são e repousado a pele:
é rija. Ao sobrevir o
cansaço, diminue o tó
nus lnuscular, formam
..se rugas na pele, a

I· ig. 13 8, III - Nas dinlinuições patológicas do tônus
os Dlenlbros balançanl-se e a péssoa não pode andar.

Fig. 138,11 - Tônus
nornlal dos indi\-i

duos sãos.

Fig. 1)8, I - a) O aumento do tonus produz atitudes espásticas; b) 3 horas
após, a secção de certos nervos a menina pode ficar em pé; c) 2 semanas mais

tarde ela anda normalmente.

pouso possue U1TI tónus
elevado. Note-se COlno
o~ hómen~ caminham
par~ a~ suas diversões
nUlna linda lTlanhã de
domingo. ,Seu tónus
'está' elevado en1. víi"
tude do frescor da l1.1.a
nhã e dá paz de espí
ríto, que carregam de
(lalta tensão" o centro
cerebral do tónus (fig.
1"38, II). VejalTIOS ago
ra COlno, à tarde, o
mesmo hÓl1.1.em vàlta
fatigado do passeío. Ou
comparel1.1.OS os escola
res que pela lnanhã
correm ligeíro 'para a
aula, enquanto à tarde
~e arra~taln fatigados
para casa. E que o
tônus dímínuiu. O hó
men1. tornou-se ruaís
baixo, os joelhos afun
daral1.1-se. As Costas
estão curvada~, a cabe
ça pende para a frente,
por ter cedido a ten~ão
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fenda palpebral dítninue, os maxilares abaixatu-se e ern, todo o aspecto
do hómem se pode ler a fadiga. Quando, durante uma síncope, o cere
bro se esvasia de sangue, cessa a corrente nervosa que normaln1.ente êle
envia aos músculos e o indivíduo cae por falta de tónus. Ha doenças,
sobretudo do cérebro ou dos nervos, que dimínuem o tónus e outras que
o aumentalU. A criança da fig. 138, I sofre de um aumento do tónus. Ela
não pode andar por ser tão. grand~ o tónus muscular que todos os mús
culos das pernas estão enríjecídos e contraídos (a). Para dímínuír o tónus
en1. excesso seccionalu-se alguns dos nervos do tónus., T rés horas após
a operação já a críança consegue ficar em pé (b); 14 días depois ela
anda normalmente (c). A mulher da' fig. 138, III, longe de ser, como
parece, uma acrobata, é uma, doente, vítima de at'rofia da medula es
pinhal. lriterron1.peram-se os condutos nervosos que levavam às suas
pernas a corrente do tónus; com isso desapareceu a tensão norlnal da
muscula.tura. Suas pernas são tão flácidas que ela, não podendo l';ais
parar em pé, fica paralítíca no leíto e esse relaxamento lTIuscular é
tamanho que a perna pode tocar na cabeça. Ela se transformou numa
boneca de pano. A criança I e a mulher III ~ão os extremos opostos.
Entre eles está o normal, II, COlU todas as suas variantes, tipo~ com
tónus forte e tipos C01U tónus baíxo.. Cada un1. de nós pertence a um
dado tipo de tónus. O tónus luuscular é por assÍlTI dizer o 'indicador
externo das condições do sistema nervoso. Os indivíduos com tônus
elevado são irriquietos, tensos; para diminuir o tônus prescrevemo-lhes
cálcío. Os índivíduos C01U tónus fraco são flácidos e devem tomar.
medicamentos que aumenten1. o tónlls: fósforo, arsénico, cola, amargos,
álcool. Por aumentarelU o tónus, esses medicamentos são chamados
tónicos.

o senso llluscular. Toda fibra nervosa que conduz, do cérebro
ao n1.úsculo, a excitação que vaí fazê-lo contrair-se, isto é, toda fibra
nervosa motora, é um condutor de corrente elétrica for~e, correspondente
aos fios de eletricidade das nossas casas. A::) fibras nervosas tónicas, que
traZelTI ao 11.1.úsculó a fraca mas contínua corrente do tónus, é um con
dutor de corrente fraca, como os fios da campainha elétrica. Ha ainda
um terceiro tipo de fibra nervosa, a sensitiva, que liga o mÚscl.:llo com
o centro. cerebral da sensibilídade. Esta últÍlna fibra é como o fio tele
fônico. Por' meio dela o músculo informa ao cérebro do estado de.
tensão elU que se acha. Tom~-se este livro e segure-se belTI alto. Fechando
os olhos, podemos sentir perfeitalTIente a que altura êle se acha, qual a
sua forma, peso, grossura, etc. Movendo-o, podelnos perceber si está
a 5 ou 25 cm da nossa fronte. Es~a orientação 'no espaço deve-se ao
senso ·lTIuscular. Todo músculo do braço e do ombro informa. ao .cérebro
o grau de sua tensão. Da soma dessas informações o cérebro deduz

. onde se acha o braço - da n1.esma forma que por lueío das ondas .de
rádio pode'mos calcular a posição das aeronaves, návios, etc. O senso
muscular permite-nos executar movímentos não controlados pela vista.
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Fig. 13'9 - Unla vez desapa
recido o -.senso muscular, a
terapêutica pelo exercício en
sina o doente a movimentar
corretamente, sob o controle
dos olhos, os membros in-

sensíveis.

dico começa assim: ('Não pDSSO compreen
der isso, doutor .. Ao apagar a luz do quarto
começo a vacílar. Ou então: perco a ~egu-

. rança dos movimentos quand9 tenho de
fechar os olhos ao lavar-me". E que nesses
doenies obliterou-se o senso muscular. Maís
tarde. ele não conseguirá anci,ar mesmo na
claridade, tornando-se paralítico. Poderá

então aprender de novo-a andar -' il1as CaIU auxílio dos olhos. Basta
píntar no assoalho as impressões dos. pés e ensinar o doente a colocar
os pés exatalnente dentro dessa~ pégadas. Tambem' ao subir uma
escada ele será forçado a· passar do método da visão interna para' o
da externa (fig. 139).

São extraordinárias as possíbilidades do senso muscular. Colo
quemo-nos em pé no quarto e escolhamos, -a alguns nletros de distância,
um objeto qualquer, uma cortina, um interruptor de luz ou uma
chave na fechadura, que se procurará pegar de olhos fechados. É de
admirar com que precL,ão, guiados apçnas pelo senso muscular, conse
guimos Inover-nos no quarto e atingir o alvo, a 4 metros de distância.

Durante unl passeio podelnos perfeitamente.
ler os letreiros nas casas ou conversar com
lfm companheiro, sem' perigo de. erro país o
senso muscular nos informa sobre a posição
das pernas. Uma vez interrompidos os fios
telefónicos que líganl os músculo~ ao cérebro
~ como acontece em muitas
doenças da medula - o hómem
perde o senso muscular ~ com
ele a capacidade de oríentar-se
no espaço senl auxílio dos olhos.
Um tal doente pode fícar' em pé
durante o dia, quan-
do ainda enxerga,
mas' cae ao chão'
logo -que cerra os
olhos. Em geral o
doente na primeira
vez que vaí ao n1é-
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o mundo dos cegos é sem luz màs não vasio. Ele é cheío pelo
tônus e pelo senso do espaço. Este último permite-nos subir, no escuro,
uma escada, tirar do bolso a chave exata e por fim - mirabile dictu !
colocá...la exatamente na fechadura sem auxílio da vista. As mulheres,
fazem trícô 'sem ver, a datílografa escreve sem olhar no teclado, o pia...
nista toca no· escuro, nós movemo...nos na 'obsc~ridade - tudo isso graças
ao senso muscular. Sendo a sensação do espaço uma finíssima ativídade
nervosa, serve para indicar, mais precocemente que outros sinais, o grau
de repouso ou fadiga. Prestando atenção, podemos verifícar facilmente
que com'o cansaço dÍ11J-inue nitidamente a capacidade de orientação no
escuro. Ao voltarmos fatigados para casa observamos ser mais díficíl
que de costume - e isso sem ter bebido álcool - encontrar o buraco
da fechadura ou o comutador da luz.

o treino. Ao contrair...se, o músculo encurta até 1/6 de ~eu

comprimento. Cada fibrila pesa 1/40000 de grama e com 1 cm2 de
rp.assa muscular consegue...se, conforme o exercício do músculo, até um
trabalho de 4-10 quilos. O músculo é o exemplo mais claro da lei
do treino e a palavra treíno foi mesmo tomada do exercício esportivo
da musculatura. O treíno aumenta tanto o número como o tamanho
das fibras musculares. Graças a um treino f~íto segundo princípios
científicos e esportivos certos, aumentaram constantemente as proezas
esportivas nos últimos decênios. r Não se passa um ano sem cair um
recorde mundial. Em 1906 corredores de 15 nações tomaram parte,
em Atenas, na corrida de 800 metros. Nenhum deles conseguiu tempo
inferior 'a 2 minutos. Já em 1936, na mesma c~mpetição mundi~l,
150 corredores chegava'm à meta dentro ·dos 2 minutos, A maior parte
pertencia a raças de alta estatura: americanos, alemães, finlandeses,
suecos, ingleses e noruegueses. Dos povos de pequena estatura havia'
poucos: ' .alguns úngaros, italíanos, suiços. E muito naturalmente 
pois o~, últimos tínhãm membtos maís curtos. Os indívíduos dotados
de Il,1embros longos são como as locomotiva~ dos trens expressos, de
enormes roda's. Os outros são como as locomotivas de carga, cujas
rodas andam tão depressa ou mesmo mais, sem que, entre~anto, disso
resulte grande yelocidade para a máquina. Quanto menor uma roda
tanto mais rapidamente faz ela uma volta, em proporção com o tempo
e a extensão. Tambem isso se dá com os músculos. Quanto menor
for' ele tanto maior o número de suas contrações na unidade de tempo.
O violinista faz 10 movimentos por, segundo; o pianista, ao tocar a
valsa dos minutos, deve, no mesmo tempo, tocar com os dedo~ em 740
teclas e os' grandes virtuoses conseguem fazê-lo em 35 segundos. Os
menores músculos esqueléticos são os da fala, que batem o recorde de
velocidade: 25 movimentos por segundo!' A velocidade do vôo da
mosca deve-se a serem ainda menores seus músculos, que se contraem
330 vezes por segundo.
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Fig. 140 - As bainhas tendinosas. O
tendão muscular a move-se - dentro
de uma armação de paredes duplas
formadas de tecido conjuntivo b,
cuja cavidade contem um lubrifi
cante c. d é uma das inúmeras bai-

nhas tendinosas do corpo.

Atletas de pequena e grq,nde distância. A capacidade de
trabalho da fibra' muscular está em relação com sua cor. As fibras
jóvens são vermelho-claro, rápidas, fracas e cançaln-se facilmente~
As fíbras velhas são vermelho-escuras, lentas, mais fortes e mais
duradouras. A carne de vi~elo é clara: o bezerro salta alegremente
pelos campos mas não tem forças para puxar o arado. A carne de vaca
é escura: o bói puxa o arado, de vagar é verdade mas por longo ten1po..
A criança tem "carne de vítelo'.': é fraca e se fatíga facilmente mas
salta e pula como um cabríto. Já a carne do adulto é vermelha como
a de vaca. o~ dedos com que o pia,nísta toca a valsa dos mínutos são
pálidos, o.:> músculos resp{ratóríos do diafragma, que devem aspirar o
ar -lenta 'mas continuamente, são escuros. Hómens de carne clara são
"sprinter~' natos: prestam-se para a corrida de 100 metros, o tênis, o
pingpong. Os hómens de .carne escura são "stayer", isto i, atletas de
longa distância: corredores de maratona, de automóveis, campeões da
travessia da, Mancha. Em cada músculo ha, misturadas, fibras claras
e escuras. As clara~ ~ervem para os movímentos rápidos, as escuras p~ra,
os de longa duração.

\ ,

\.

Tendões e tenosites. ' Os grandes músculos,' que prendelTI osso
com ossC?, são uma imágenl. fiel das pequenas fibras de que se compõem.
Como. estas, possuem, na sua forma fundamental, o aspecto de um
fuso e a sua superfície f coberta por
um tricô que o impede de atritar-se
contra outros tecidos. Os músculos
não estão livres mas, como os êm
bolos do automóvel, correm ao
longo de cilindros em 'que são força
dos a mover-se (fig. 141). O corpo
humano é uma maquina em que
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Fig. 1.11 - Visão dos cilindros do mo
tor ml~scular humano. a) Os músculos
da coxa em corte transvérsal; b) em

corte longitudinal.'

ha mais~;de 500 cilindros transversais
e cruzados e em que 500 êmbolos
musculares vermelhos, dotados de
inúmeros fios condutores, ~e movem
para cá e para lá. Que imágem
maravilhosa si pudéssemos repre~entá-los todos juntos, como se faz na

. fig. 141 com meia dúzia ..
Nas pontas dos músculos a compressão e a tração tornaram duras as

fibras, formando-se ai os brancos tendões, que unem os músculos aos
ossos (fig. 140). O tecido dos tendões é tão duro que praticamente não \
pode ser desintegrado. Tome-se no açougue um pedaço de tendão de
vaca. P-ode-se cozinhá-lo por mais de uma hora que são baldadas todas
as~tentativas. de mastigá-lo.

. Para proteger os tendões durante o movimento, são eles envoltos,
nos pontos perigosos, por mantos, as bainhas tendinosas (d). E~tas

repre~entam os pontos da máquina humana de movimento em que o
esforço é maior durante o movimento e que por isso foram construidos
com mais cuidado. A bainha tendinosa é um saco de paredes duplas
(b). O folheto interno está firmemente aderente ao tendão (a) e o
folheto externo aos órgãos vizinhos. A cavídade ôca sítuada entre
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eles está cheia de óleo (c). Ao movereln-se os músculos, os dois folhetos
da bainha tendinosa deslísam um sobre o outro sem atrito graças a'
essa caluada de óleo, à semelhança. do êmbolo dentro do cilí.ndro de

. Ulua máquina bem lubrificada..Para renovar o óleo a máquina muscular
precisa de pausas elU seu trabalho. Si o movimento muscular dura
tanto que o óleo das' bainhas tendínosas se' consome sem poder ser re
novado, os dois folhetos da bamha atritam-se um no outro e, como
um eixo de automóvel não lubrificado, os tendões começam a rangir
e a esquentar. Sur.ge assim a inflamação' das bainhas tendinosas (teno
site) , mal. incomodativo e .. frequente nos esportistas, músicos, dança-

Fig. I42 -: Visão das maças
do motor muscular.

As duas principais maças do
braço: o bíceps (a), mús
culo flexor, e o tríceps (b)

músculo extensor.
b

rinas, esten6grafas e mecânicos de toda espécie. Ao aparecerem rias juntas
dos pés ou das mãos os menores' sinais de cansaço ou .ao começarem a
rangir as articulações, devemos dar-lhes o necessário repouso para evitar
a inflamação iminente das bolsas serosas. Que.m não o fizer pagará
caro. Quem interromperá de boa vontade, por semanas a fio, seu treino
esportivo ou estudos musicais? Mas uma vez aparecida essa moléstia
a vítima será forçada a um repouso muito mais longo,

Flexão e extensão. Na fig.' 142 está representado, como
exemplo, um dos mais simples sistemas de trabalho da musculatura .
humana: o aparelho de flexão e extensão do- braço. Na face inteí-n'a do
braço está o mais conhecido de todos os músculos, o biceps (a) e na
face externa o seu opositor, o triceps (b). Ao esticarmos o braço (I),
~ncurta-se o triçeps, músculo extensor, e relaxa-se o biceps, que é flexor.
Para dobrar o braço cfJntraimos o biceps, enquanto o triceps se relaxa
no mesmo grau (II). Os músculos flexores e extensores são dispostos
em oposição. Quando um se encurta alonga-se o outro.

A nláquina nluscular hu:mana. Na fig. 133 ha uma vista
lateral dos principais músculos externos do esqueleto. - Na fig. 149 (a)

1\ ,/vem-se os musc
para se ter uma 
dentro e por [o ,
que deslísam
deslísamento) q ::
- tudo isso de
mecânica . do sís
desenhos geom'/ .. '::.
tuados e no' ent
muscular e artio ....:
que lhe permíta::'



vêm-se os músculos do dorso e dos lorn.bos, na fig. 149 (b) os do tronco,
para se ter uma idéia da construção da máquina muscular humana p,?r
dentro e por fora. O corpo humano é uma máquina com 5~0 êmbolos
que deslísam transversal e obliquamente, ~árias centenas de aneis de
deslísamento, que levam a 36 transmissões e movem mais de 100 juntas
_ tudo isso deve ser figurado por quem quizer fazer uma idéia da
mecânica do. sisttma muscular.' Inúmeros tratados 'foram escritos;
desenhos geométrícos construídos e tuílhares de cálculos' algébricos efe
tuados e no' entanto ainda estão obscuros muitos problemas da mecânica
muscular e articular. O leigo terá que conténtar-se .com alguns exemplos,
que lhe perm-itam uma ligeira noção de todo o conjunto.
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CAPíTULO XI

Estudo especial dos músculos

Músculos da cabeça. A cabeça é Ulna cadeira de balanço que
se balouça, a uma altura corresponçlente à coluna vertebral, sobre a
cunha formada pelas vértebras superiores (fig'. 92). Não- tendo sido o
hómem primitivamente construido para ficar em pé - pois é 'um
quadrúpede que só depois assumíu a posição vertícal -, a princípio sua
cabeça, como a de todos os anímais, pendia rara baixo e por isso a
cadeíra' de balanço não tem seu ponto de gravídade acíma da articulação
com o tronco mas sim situado excentricamente, com peso excessívo na
regíão- anteríor do lnaxílaro. Para não escorregar para diante ela deve;
pois, ser mantída por músculos especiais (fíg. 143). São os músculos
dª" nuca. Tambem a articulação da mandíbula foi construida para uma
cabeça pendente. Nos animais o maxilar inferior encontra-se realmente
na sua posição normal, pendente. No hómem, para' não caír êle precísa
ser sustentado ativamente. A sustentação do maxilar cabe aos músculos
das bochechas. Esses músculos podem ser percebidos melhor que os de
nlaís do corpo si colocarmos os dedos sobre as bochechas e apertarmos -,
mutuamente os dentes, pondo assim em ação o~ músculos da bochecha.
Nas pessoas nervosas vemo-los vibrar sob a pele nos mo~entos de ex
cítação. Êle é o maís importante músculo da mastigação e como tal
um ~dos maís fortes do corpo. Os músculos da nuca, para sustentação
da cabeça, os músculos da bochecha, para sustentação do maxilar in
feríor, e os músculos palpebrais para sustentação das pálpebras, são três
grupos musculares em permanente tensão nos momentos de vigília do
hómem. Para isso não estão geralmente sob o comando' da corrente de
alta energía da vontade mas são carregados pelo centro do tônus com
uma corrente fraca e assím contraem-se tonícamente. Ao sobrevir o
cansaço e diminuir o tónus muscular, isso se faz notar prímeíro nos
grupos musculares que lnaís trabalham durante a atítude erecta. Os
joelhos' dobram-se, a coluna vertebral curva-se para diante, cabeça e
maxilat abaíxam-se e as pálpebras cerram-se: nós cochilamos (fig. 144).
Sendo os músculos da nuca submetidos a um ininterrupto trabalho pesado,
que consíste em sustentar, por 16 e maís horas cada día, a grossa esfera
da 'cabeça, conta~-se eles entre os músculos maís possantes. São veI:
dadeíros atletas pesàdos, comparáveis aos carregadores de móve;s, en-
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quanto, os~músculos do pescoço - que dirigem a posição da cabeça e
as delicadas curvaturas e rotações do 'rosto, são atletas leves, comparáveis
aos motoristas que, sentados ao volante de um automóvel, dirigem °
veículo, sem exe'rcer o. menor esforço de tração, através das curvas e
ângulos das ruas.

Fig. 143 - Ao acordarmos
os músculos da nuca, bochechas e pálpebras põem-se a trabalhar
para manter elevadas a cabeça e a mandíbula e abrir os olhos.

Váríos grupos musculares da cabeça tornaram-se supérfluos em,
vírtude da atitude erecta e por isso entraram em atrofia. Entre eles
figuram os músculos da orelha, que aos animais servem pata levantar
as orelhas,' o que o hómem não mais precisa pois se tornou um ser vísual.
Os músculos da orelha exísteln ainda mas poucas pessoas podem mover
as orelhas à moda animal. O exercício pode fazer tais restos musculares
voltarem a funcionar. O famoso anatomista Albino, ao tratar desses mús-
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• Fig. 144 - Quando estamos fatigàdos
e os músculos da nuca, bochechas e pálpebras- cessam de trabalhar,
a cabeça pende para diante, o maxila~ abaixa-se e as pálpebras

cerram-se.

funcionamento desse músculo pode ser facilmente observado num cavalo
ou boi. Tambem esse músculo ainda éxiste no hómem, mas atrofiado.
Por outro lado, devido à atitude erecta da cabeça e ao .dom da fala, os
músculos ~utâneos do rosto atingiram um grau de aperfeiço~mento como
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culos n~ -Escola, costumava, para gaudio dos alunos, tirar a peruca e
mexer fortemente as orelhas.

Np pescoço ha, logo_ abaixo da pele, 'um _grande músculo chato
com qu~ os animais desprovidQs de mãos - espantam -'1:S -moscas. O



em: ·nenhum ·outro ~tiitti,al, constituindo um sistema .. muscular especial,
a musculatu~a·. da mímica.,!.'·· 'É essa ·a musculatura que serve áo h6mem.
para exprimir seus se,Ptimentos íntimos, sem ,precisar recorrer a gestos.
e até mesmo à fala. E· a musculatura com que as crianças fazem caretas.
Como, conforme as pessoas, repetem..-se certas formas de 'expressãq, o·'
dementé yive a abaixar os· olhos, o indiv'íduo em perene concentração:
espiritual enruga a fronte· e o· esportista estirà o ângulo da boca; desse
modo,. segundo a lei do treino, desenvolv~m..-se certos grupos musculares.
e assim a musculatura facial adquire uma forma duradoura·que constit4ç,··'
junto tom a forma inata do crâneo, a fisionomia. Si, por força ·da pro-·
fissão, o indivíduo assume ···.determinadas posições, desenvolve-se ·a:·
físionomia profissional. Cocheiros e críados que lidam com cavalos:~
adquirem traços···caraterísticos em torno da· 'boca, o oficial, habituado
a comandar, adota atitudes e modos de falar típicos e no ângulo da.
boca daqueles que a vida amargurou for.rpam..-se os traços da desilusão.
Os casais que vivem em boa harmonia acabam por adquirir certa pare-'
cença. Como os dois cavalõs d~ uma parelha, levam a mesma existência,
comem os mesmos alimentos, reagem psiquicamente do mesmo modo
às impressões do meio exteríor e assim acabarri, inconscientemente, por
se 'parecer como irmãos, devido a um mútuo intercâmbio.

A assim.etria ~ím.ica. Quelll ex~minar o· próprio rosto ao
·espelho verá que êle não é simétrico. Em 96%· dos hómens a metade
direita da face é mais desenvolvida que a esquerda. O arco do super
cílio direito é mais alto, à direita a fronte é angulosa ciü abaulada, a .
bochecha direita é algo saliente e ha diferenças sensíveis no que se refere
a boca, olhos, orelhas. Idênticas assimetrias podemos verificar nas de
mais pessoas e tambem em todas as fotografias e retratos. Fotografando
se a cabeça e juntando..-se duas metades idênticas (por ex. lado direíto
com lado direito) chegaremos a ·um resultado inesperado: temos não

'uma mas duas cabeças, a direita· e a esquerda. A direita é geralmente
mais dura, a esquerda mais fina e feminina. Por isso geralmente pintores
e fotógrafos apanham as mulheres pela esquerda (fig. 145).
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o predom.ínio da m.ão direita. A assünetria da cabeça faz
parte da assimetria de todo ocorpo. É verdade que êste foi construido
simetricq.mente e nos recemnascidos não se percebe assimetria alguma.
Mas ao chegar aos 6 meses de idade, a criança dá preferência a uma das
mãos. 96% dos indivíduos apanham as cousas, escrevem e rrabalhan"l
de preferência com a mão direita. Todo o no~so estilo de vida se adaptou
a esse domínio da mão direita. Vivemos num mundo da mão direita .

. Portas, fechaduras, sacarrolhas, moínhos de café, os botões e fivelas das
roupas, os instrumentos musicais, o lugar do motorista no autÇ> e no
avião e todas as máquinas foram adaptados a esse predolnínio da mão
direíta. Um povo de canhotos deveria ter instrumentos orientados in
versamente e nesse mund,? invertido nós, direitos., sentír.-nos..-íamos ín-
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Fig. 145 - O rosto humano tem duas metades diferentes.
Colocando-se juntas, respectivamente, duas' metades direitas e duas
metades esquerdas do mesmo rosto, obtem-se imagens muito dife

rentes (autoretrato de Durer).
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A assillletria das pernas. Tambem as pernas divergem na
extensão e direção. O coração está' à esquerda, o fígado à direita - o
que contribue para perturbar o equilíbrio ~ e não sendo rígido mas
plástico o 'esqueleto, essa assimetría reflete-se na coluna vertebral; bacia,
pernas e pés. Ao comprar sapatos é preciso experimentar os dois pés,
pois.não são do mesmo tamanho. De olhos fechados é impossível andar
em linha reta. Ninguem conseguirá atravessar de olhos fechados, sem
esbarrar nos outros, uma ponte estreita' como a da fig. 146. Sem o con-
trole ocular é impossível atingir uma árvore situada a 30 passos de
cHstância. A Praça São Marcos em Veneza tem 175 metros de com
primento e 82 de largura. E, no entanto,- em experiências aí praticadas,
neln uma só pessoa conseguiu ir de uma das faces estreitas à outra. A
assimetria muscular é a -causa dess>e:) erros. Na Suécia, onde neve e
nev~'eíro coincídem a miudo e é passiveI acompanhar as pégadas, assína
laram-se boas observações de erros de hómens e animaís. Três hómens
quizeram, numa noíte nebulosa, atravessar um vale de 4 quílómetros
de largura. Depois de muito vagar e fazer largos círculos, encontraram
se de novo ... em frente de sua cabana (fig. 147). Sven Hedín alegrou
se, nas montaqhas do Tíbet, por encontrar pégadas humanas. Mas um
exame maí~ mínucioso revelou-lhe serem as suas. Devido à fadiga
êle passara horas sem olhar a bússola e assím estava dando voltas.
T oIstoi descreveu, na célebre novela "Amo e criado", uma ínvoluntária
víágem circular em t~enó. T?dos os anímais que vívem em liberdade

seguros e desorientados. T ambem a linguágen'l é orientada nesse sentido.
Em todas as línguas direito quer dizer o que é justo, .certo, esquerdo
o injusto, desageítado, "gauche" .. , Em todos os povos a qualificação
de "direito" é um elogio e de "esquerdo" uma censura.
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Fig. 146 - Tentativa vã. Devido à assi
metria da estrutura corporal e da mar
cl).a, é impossível atravessar uma ponte
com os olhos fechados sell1' desviar-se

para os lados.

o CORPO HU'MANO

Os ca·nhotos. 96% dos hómens' usam de preferência a mão
direita. Em 4% dá-se o contrário. São canhotos. Isso "não é um erro
mas simpleslnente uma inversão. Si uma criança é canhota, não deve
nem ser censurada nem se procurará, por medídas coercitivas quasí
selnpre inefícazes,~acostumá-laa usar de preferência a l1)ão direíta. Que

descrevem círculos em torno de
seu lar, devido à sua estrutura
assimetrlca. Eles nunca andam
em linha reta, nem desaparecem
para não maís voltar mas, devido
ao movimento circular, voltam
automaticamente ao ponto de
partida. Si um filho se transvia,

_a niãe não vai à sua procura mas
volta ao ponto de partida, onde
se põe a esperar. Embora nada

.saiba da assimetría muscular, ela
tem certeza da volta do filho.
Pa~ece paradoxo mas é' verdade
pura: não nos perdemos devido
:a essa assimetria. É ela que nos
prende ao nosso círculo de vida
e talvez seja a base biológica do
que chamamos. pátria.

Naturalmente, sem constante
controle e correção não é possível

- nem remar em linha reta nem
conservar o automóvel numa di..
reção retilínea (fig. 147..b). Não
é aconselhável aQ dirigir auto..;
móvel fechar os olhos mesmo
que a rua seja larga e vasia. Pois
antes de 20 segundos estaríamos
perto da calçada. Por isso só dá
n1.aus resultados a tentativa de
guiar automóvel de olhos ven..
dados. Após curto lapso de
tempo o motorista, vítima da.
assimetria, ·começa a' descrever
círculos regulares. Embora o ráio
desses círculos' seja de 30 metros. ./

ou menos o motorlsta esta con-
'vencido de ter andado em linha
reta (c)!
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Fig. 147 - Consequências da assimetria: toda caminhada com os olhos fechados
. termina por um círculo.-

a) Pegadas de 3 pessoas que quizeram atravessar un1 vale durante uma tempes
tade de neve. b) Tríplice trajetória circular de U111 remador que quiz atraves
sar uma baía durante o nevoeiro. c) A trajetória, de um automovel guiado

com os olhos vendados.
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Fig. 148 - O homem trabalha sobretudo
com a direita· e fala direito porque é
"canhoto" no cerebro. Falamos, escre
vemos e agimos graças ao trabalho do
hemisfério cerebral esquerdo. As fibras
musculares cruzam-se no bulbo. O he
misfério cerebral direito é relativamen
te pobre em centros e por assim di-

zer vasio.

ísso nãá cause desgosto. Talvez a criança seja particularmente dotada
poís a miudo os canhotos têm dotes especiais. Leonardo da Vinci,
sem dúvída o hómem que, em toda a história da civilização, teve dotes
manuais mais perfeitos e variados, era tão canhoto que sua escrita era
em espelho. Michelangelo, o maior escultor de todos os tempos, tta
balhava com a mão esquerda. Holbein e Menzel pintavam COil1. a
esquerda. Na Bíblia várías vezes são citados os canhotos: "Na família
de Benjamin havia 700 canhotos que mesmo assim conseguiam, sem
falhar, acertar com a funda num cabelo". O chefe de uma embaixada,
Ehud, utilizou para um atentado o fato de' ser canhoto. Sem ~er per-

. cebido tirou, com a, n1ão esquerda, uma espada oculta debaíxo de suas
vestes e mergulhou-a no ventre do príncipe. Tambem Aquiles caiu
vítima de um canhoto.

A causa da ,a~.símetría é-nos ignorada. Ha pelo menos 25 teorias
bem engenhosas mas nenhuma nos convence. E agora uma observação
geral: Ulna teoria pode parecer convincente e de acordo com todas ~s
provas sem deixar de ser falsa. Uma teoría não passa de um balanço.
Os n{llneros podem estar certos. Pelos números não se pode, porem',

afirmar que o balanço} tão certo,
represente o estado real da em
preza comercial. São frágeís
todas as teorias que querem ex
plicar por condições extríhsecas
(hábitos de vida, 'educação, cul-
tura, etc.) a predominância da
mão direita poi~ se descobriu
que esta não resulta de assíme
tria da estrutura corporal mas
de uma predisposição cerebral.
Embora o cérebro humano seja
simétríco, pois se compõe de
duas metades, direita e esquerda,
essas metades não são iguais.
A metade esquerda é muito me
lhor construida gue a direita.
No hómem predomina o cére
bro esquerdo. O cérebro está
em cruz com o corpo: as fi
bras riervosas que descem do
cérebro cruzam para .o outro
lado do corpo, à altura da nuca
(fig. 148). A metade direita do
cérebro fornece fibras para o
lado esquerdo do corpo e vice
versa. Sendo a metade~
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A :musculatura do tronco. A fig. 149 mostra, em dois
quadros, a musculatura do tronco hUlTIano. ,Na fig. a os músculos do
dorso são vistos por traz, notando-se que eles .cobrem, como largas
toalhas, o esqueleto, que as fibras estão situadas nas mais variadas
direções e presas a inúmeros pontos de inserção. Nenhum lTIecanislno
móvel fabricado pelo hómem é tão complicado como o corpo humano.
A fig. b mostra o tronco aberto. No meio está? coração. Êle repousa

do cérebro rpelhor construida não admira que trab'alhemos melhor com o
lado direito. do corpo! Por exemplo, falalTIos com os músculos da fala
do lado direito, .enquanto os esquerdos funcionam automaticamente. Só.
a metade esquerda do cérebro possue um centro da fala. Si uma bala
atinge a circumvolução temporal esquerda, o hómem perde o centro
motor da falá e não pode mais falar. Si o 'mesmo acontece no lad~

direíto, 'não desaparece o poder de falar pois desse lado não ha centro
da linguagem; estão vasios os quartos da habitação cerebral desse lado
(fig. 148). Em combinação COlTI o centro motor da fala desenvolveram
se, na metade esquerda do cérebro , diversos centros especiais para .a
leitura, escrita e cálculo, para a recordação das palavras, nún'1eros e
noções, centros da formação das palavras, das combinações da fala, da
fantasia, etc., de sorte que o hómem não só trabalha, escreve e fala
com o, cérebro esquerdo como ainda é Ull.'1 pensador e sonhador "es
querdo". Nos canhotos dá-se o ínverso: perdem a fala si é lesado o
cérebro direito pois o centro da fala está na metade direita do cérebro.·

A alllbicultura. Si numa criança a metade esquerda do cerebro
é lesada ou doente, nem por isso ela se torna muda. Mesmo quando já
começara a aprender a falar, após perder a fala por algum tempo acaba
aprendendo nOValTIente a falar. Nas crianças, si ha um obstáculo ao
desenvolvimento da n1.etade cerebral esquerda, a metade direita pode
servir para a formação de centros superiores. Por esse motivo foi aconse
lhado, em lugar de uma educação unilateral que tornasse as crianças
'~canhotos cerebraes", ensiná-las a usar as duas mãos, de sorte que as
duas metades do cérebro, e não apenas a esquerda, tivessem que tra
balhar e formar centros. Chama-se ambicultura esse ideal da cultura
bilateral. Muito se escreveu e discutiu a esse respeito. Como sempre, os
seus partidários afirmam ter conseguido êxitos espectaculares; como
sempre, apareceram algumas "maravilhas humanas" que demonstravatTI
em si próprio as vantágens da ambi-educação. Mas deu-se o mesmo
que com todas as teorias e métodos novos: o descobridor obteve sucessos
não conseguidos .por outras pessoas. Até aqui não foi possível trans
formar, pela ambi-educação, um grande número de crianças elTI pessoas
de elevada capacidade funcional; na" vida não temos encontrado ambi
dextros de excepcional valor. A-pezar-disso a idéia em si não é irra
cional, pelo que é útil contínuar as tentativas, até aqui feitas sobretudo'

, na América, e esperar pelos ,resultados práticos.
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Fig. 149 - A musculatura do tronco vista (a) por fora, (h) por dentro

sobre uma abóbada muscular, o diafragma, apoiado a .altas colunas
lTIusculares; essa abóbada abaixa-se em virtude do encurtamento ·de
suas fibras e das colunas muscufates. O diafragma constítue o teto
da ca-vidade abdominal e o assoalho da cavidade toráci~a, de sorte que,
ao abaixar-se, êl~ diminue o espaço da cavidade abdominal e aumenta
o da torácica. Em virtude da aspiração, os pulmões ad~rem fortemente
às paredes do tórax. Ao alarg'ar-se, o tórax aumenta o espaço dos
pulmões e abaixa a pressão de ar dentro deles, o que provoca a entrada
de ar vind~ do mundo exterior. Ao relaxar a tensão dos músculos
respiratórios, o diafragma eleva-se, empurra para cima o assoalho pul
monar, expulsando assim o ar. O tronco, ao respirar, é uma bomba
de ar; o diafragma é o êmbolo muscular que, ao mover-se para baixo
e para cima dentro do tronco, alternadamente à-ut1:].enta e diminue as:
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cavidade..s_ toraClca e abdominal, criando ~lternatívas de alta e baíxa
pressão. O diafragma é, depois do coração, o lnúsculo mais importante
e que mais trabalha. Ele trabalha desde o primeiro ao' último minuto
de vida, tanto durante o sono como na vigília. Seu único repouso
:são as curtas pausas que fazemos entre os movímentos respiratórios.
N o decurso da vida ele executa cerca de meio trilhão de movimentos.
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o ll1edo de viver e o seu dOll1Ínip pela respiração. A res
piração é um trabalho. penoso, o mais penoso que executamos pois
nenhuma outra atividade vitál requer tanto esforço. O trabalho execu
tado em cada excursão respiratória corresponde a elevar 1 quilo à al
tura de 8 cm. Nas 7 horas de sono noturno poderíamos, com o esforço
gasto na respiração, levar 5,quintais de carvão da rua ao prüneiro andar
da casa - si essa força não fosse 'necessária para aspirar o ar. Pode-se
país calcular qual o trabalho executado, em 80 anos de vida, apen~s

·com os mú~culos respiratórios.
Quasi todo' n1.undo emprega, na respiração, um e?Ccesso de força,

porque, como a~ontece com o resto da lTIusculatura, tambem os músculos
respiratórios estão contraídos, isto é, numa tensão excessivamente forte,
de sorte que ao dilatar a caixa toracica é preçiso lutar contra esse tónus
.aumentado. Todos conhecemos, por experiência própria, o papel do
:tónus na respiração: nos momentos de ansiedade leva-se o tónus c a
respiração torna-se difícil.' Quando um acrobata anda no arame, todos
"param de respirar" e uma vez terminada a arriscada exibição "res
piram aliviados". Todo susto, toda excitação aumentalTI a tensão da
musculatura, dificultam a respiração e diminuem o efeito do mecanismo
respiratório. Grande número .de pessoas vive desde a infância, em
virtude das infelizes condições de vida, num, estado de perene ansiedade.
As ,recordações de pavor da infância, a conduta errónea dos mestres,' o
'ternar aurido na escola mergulham muitos indivíduos num complexo
de ín~~riorídade que os faz, a cadá nova tarefa, cair vítimas de um novo
receio. Daí as muitas formas de angústia que atormentam à geração
atual: o medo dos internados por ocasião da saida, o receio que '0 estu
dante tem ,dos exames, o medo que temos dos contágios e da gravide,z,
o receio maternO pelo bem estar do filho, o medo de acidentes, d~ maus
negócios, da guerra', das revoluções - em resumo o hómem de hoje
vive em meio a milhares de angústias. A maioria não '.chega à nossa
.conscíencía mas age duradouramente' dentro de nós como toupeiras
num buraco, para imergir à noite sob a forma de sonhos. Essas milhares
,de angústias do hómem de hoje agem sobre o tórax, dificultando ainda
mais a respiração Já em si tão difícil. Elas .provocam nos músculos
'respiratórios uma tensão excessiva, contra a qual precisamos lutar. Um
hómem com músculos respiratorios tensos é "como um indivíduo a que
se apertasJe o peito num espartílho e depois se dissesse: respíra livre_o
mente! E como um hómem a quem se prendessem os pés em pesados
sapatos de madeira e se ordenasse: corre livremente!



o CORPO HUlVIA O 193

Todas as doutrinas da arte de viver ensinan1. a respiração livre con10
base da felicidade. O Yoga índú aprende a d9mínar de tal modo. a
respiração que pode ficar ençerrado durante uma semana num túmulo
sem morrer de falta de ar. No nosso meio o esporte e a ginástica muito
'fizeram para popularizar o valor da respiração correta . Todo esportista
sabe que só é possível um feito notável si se domina não só a técnica
dos músculos diretamente envolvidos no seu esporte como a d'a respira
ção. Mas em geral o que' hoje se ensina como arte de respirar, é uma
mistura de teorias mal digeridas e de fragmentos contraditórios dos mais

Fig. 150 - A ele, ação diafragmática
é um mal freqüente nos velhos. Os orgãos abdolninais excessiva
mente cheios empurram o diafragma para cima, estreitando aSSl111

o ,espaço do ~coração e pulmões. .

variados sistemas. Seria preciso criar academias oficiais para o ensino
da arte de respirar e para a formação de professores. Nas escolas de
veriam -ser de prática diária exercícios respiratórios orientados por
mestres entendidos, afim de que todo mundo aprendesse a grande arte '
da respiração correta, tão importante para a felicidade da vida. Uma
humanidade que respirasse corretamente não consumiria nem a quinta
parte dos comprimidos de aspirina e pílulas de ruibarbo usados pelos
hómens de hoje. Tambem não haveria. tantos suicídios" Si os hómens

,aprendessem em moço a: arte de respirar teriam evitado boa parte de
seus males corporais e, o que é ainda mais importante, 'espirituais.

A elevação diafragInatica. É uma doença que afeta muitos
hómens na idade avançada (fig. 150). Nos casos de prisão de ventre
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cronlca, formaç~o excessiva de gazes no intestino, .de estase abdominal
(inchação do fígado), transtornos das secreções ínternas (mau funciona
mento das suprarenais e' das glândulas genitais), os órgãos abdominais
distendidos empurratn o diafragtna para cima. O diafraglna elevado
estreita a cavidade torácica,' dificulta a respiração, comprime o coração
contra os pultnões, dificultando assírp. o trabalho tanto de um como
dos outros. A elevação diafraglnática pode ser tanto consequência como
causa da sobrecarga do coração e da círculaçio que faz tantos indivíduos
envelhecer prerllaturalnente e lnorrer antes do limite )?eal da existência

Fig. 151. - a hérnia inguinal L
a) As portas inguinais na parede abdominal após retirada da pele

e gordura subcutânea. b) As hérnias inguinais yistas por fora.

A ll1usculatura abdoll1inal. No largo· espaço entre a caixa
torácica e a bacia a musculatura deve desempenhar um papel especial:
em lugar de mover deve sustentar. A parede abdominal deve manter,
como num saco, a massa das vísceras. A parede do ventre consta de
camadas de músculos chatos, dispostos, como toalhas, transversal e
obliquamente eln torno do ventre e fortalecidos por cordões e placas
tendinosos (fig. 149). Para desempenhar a sua fun.ção os músculos
abdominais preCiSalTI a um tempo ser muito rígidos e muito elásticos.
Isso acontece nos moços. Mas si, no decorrer da vida,' tiverem trabalhado
muito ou, inversamente, tiverem atrofiado por falta de exercício, eles
acabani cedendo à pressão da respiração e do intestino: é o ventre caido.
São sobretudo as mtI1heres as vítimas dessa deformidade. Esse relaxa
mento da parede abdominar nas mulheres aparece si a ~usculatura
abdominal é muíto fraca, si. a mãe não teve o suficiente descanso após
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após o parto QU un1. abôrto, COll1.eçOU a trabalhar precoce ou intensa:-
luente~ A flacidês da parede abdoluinal é 111.uíto COlUUlU nas velhas.

Durante a tosse (esvasíaluento da caixa torácica), evacuação (es
vasían1.ento da cavidade abdoluinal) e durante o nascÍluento da críança
(e ;VaSia111.ento do útero), os n1.úsculos abdominais se contraelU elTI sIJa
totalidade para que se obtenha o 111.áxin1.o efeito pressor. Chama-se
prensa abdoluinal esse trabalho conjunto dos músculos abdominaís .
Basta ínterromper a leitur?-, tossir e observar como faz o ventre; essa
auto-experiência dará Ulua clara idéia da natureza da prensa abdC?lninal.

14ig. 152 - a hérnia inguinal II.
c) \7 ista de un1a hérnia inguinal do tamanho" do punho, depois de
abcrto o rcyestimento cutâneo. d) Aspecto da hérnia após abertu
ra do saco herniário: por baixo dos revestin1entos estão as alças
intestinais, que deVelTI ser en1purradas para dentro do ventre du-

rante a operação. As portas herniárias são fechadas por suturas.

A hérnia. A parede abdoluinal telu vários pontos fracos. Os
maís fracos estão na regra limítrofe entre o abdómen e a coxa, a prega
ínguinal, sendo chaluados as portas ínguina.is (fig. 151-a). Nos hón1.ens
de tecido conjuntivo fracaluente desenvolvido ou ~uja parede abdo111.inal
foi subluetída a esforços excessivos, essas portas ínguinais cedem às
vezes, daÍldo passágelu ao intestino, que assÍlu vem, por fora da parede
luuscular, fazer saliência, COIUO u~ua bola, sob a pele (b). Esse estado
anorn1.al chania-se hérnia inguinal (fig. 152-c). Observelu-se hérnías
inguinais nas crianças de peito, cujas portas ínguínàis não estavam'

_sufícientetuente fechadas por ocasião do parto, _nos jóvens C0111. tecido
conjuntivo fraco, nos esportístas, que esforçam excessivaluente a parede
abdotuinal, nos velhos, en1. que o trabalho ou a prisão de ventre cróníca
obríga a usar luuíto a pre~sa abdominal e nas tuulheres em que as
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portas ínguinaís não resístem à pressão das dore~ do parto. Unla hérnía
pode ser imperceptível de tão pequena e só se manifestar por dores ma
tambem pode ser tão grande a ponto de pender do ventre à lnaneira
de um saco. Hérnias pouco importantes, até o tamanho de uma ameíxa
sem tendêncía a aumentar e sem produzir 'incôn10dos, pódem e devenl
ser desprezadas. Hérnias maiores devem ser mantidas por uma cinta
com cápsula oclusiva, a funda. A funda é boa para os velhos, que
não se querem deixar operar. Os moços develn, sí não ha contraíndica
ção alguma, procurar correção operatória para a sua hérnia. Quanto
mais recente for a hérnia tanto melhores as condíções operatórias; quanto
mais moço o índivíduo tanto maíor a força curativa do corpo e por isso
tanto menos importante a operação. Um jóvem não deve usar funda,
que terá de carregar a vida toda, que o levará a recear todos os esforços
corporais, evitar' todos os 'esportes. Para o moço a operação é não so-
mente uma necessidade corporal e médica como Ulna questão espiritual
em que está envolvida a alegria de viver. A operação de hérnia, uma
das lnais antigas da história ,da medicina, é hoje feita com anestesia local
e constitue, no estado atual da técnica operatória, uma intervenção
inofensiva. Quem tiver uma hérnia maior que uma' ameixa e praticar
esportes, movimentos violentos, executar trabalhos pesados, etc. está
exposto ao perigo das alças intestinais estrangularem-se no orifício
herniário. Quando as alças se enchem de bolo alimentar e gazes e se
distendeln, estrangulam-se no estreito orifício her'niário, tUlnefazendo
se e inflamando-se, constituindo-se assim o estrangulamento herniário,
condição dolorosa e perigosa para a vida, que requer intervenção cirúr
gica imediata e agora já não mais inteÍranl.ente inofens.iva. '

O hÓrrlerrl eIll Illarcha - um.a nláquina pendular. Que o
leitor se dispa no quarto" feche os olhos e observe-se de perto . Verificará'
que não fica em pé como uma coluna de pedra. A suposta imobilidade
'em pé consiste num contínuo balouço para um e outro lado, da torre
óssea hUlnana, extremamente lábil e, pode-se dizer, muito delícada.
Para manter;nos laboriosamente em pé trocamos -constantemente' de'
perna, variamos a pressão entre as juntas e submetemos nossa posição
a um contínuo controle dos sensos muscular e articular e para lnanter
o equilíbrio somos forçados e recorrer a nada lnenos de 300 lnúsculos.
O cav,alo pode repousar e até mesmo dormir de pé, porque se assenta,
como unla mesa, sobr'e quatro pés de ,sorte que em pé o seu jogo muscular
é reduzido ao mínimo, permitindo assim o descanso. O hómenl. não
consegue' repousar de pé porque nessa posição êle está trabalhando. A
posição de pé é quasi tão fatigante como a marcha porque em vez de
como esta, se processar com ritmo automático, requer modificações de
tensão, finamente graduadas e por isso mesmo fatigantes.

A marcha do hómem, de pé sobre as colunas de suas pernas (fig. 102),
é uma verdadeira marcha sobre pernas de pau; si parece tão natural é.
porque a temos aprendido e o que se aprende passa a não parecer mui~o
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For~a de atra
ção da Terra. .

Fig. 153 - O homem em marcha é ·uma llláquina pendular.
O hOIDem ao andar utiliza duas forças naturais: a pressão atnl0sférica aperta
a coxa contra à articulação do quadril, vasia de ar, de sorte que o melllbro
inferior fica suspenso nela, quasi sem peso. A perna elevada pela tração mus- .
cuIar é abaixada pela força de atração terrestre como unl pêndulo em oscilação.
O _auxílio dessas duas forças n~turais torna possível e explica a enorme capa-

cidade de marcha do honleUl.
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_ difícil. _Si perguntarmos ao acrobata si acha difícil andar de bicicleta
no arame a 30 metros de altura e ainda abrindo uma garrafa de lirn.o
nada, ele rirá e responderá: não, ha 15 anos faço isso diariamente,
não tem nada de difícil depois que se aprendeu.· O mesmo diríamos
nós a quadrúpedes que porventura nos viessem visitar e se espantassem
da facilidade com que pulamos sobre as muletas das nossas pernas. Mas
elas permanecem pernas de pau, que surpreendem todos os técnicos que

estudaram a mecânica do corpo. humano.
Na marcha utiliza o hómcm duas forças naturais: a pressão atmos-

férica e a força de atração da terra (fig. 153). Todas as juntas utilizam
a pressão atmosférica: tendo se constituido por baixo da cápsula arti
cular impermeável ao ar e estando por isso vasias de ar, as juntas são
comprimidas pela pressão atmosférica externa. Essa compressão é mais
pronunciada na junta do quadriL A cabeça do fêmur adapta-se tão
idealmente à cavidade cotilóide da bacia, (que a envolve por todos os
lados) que, embora pesando 10 quilos, as pernas pendem frouxamente
do corpo. Mesmo depois de cortados todos os ligamentos, a coxa per
manece presa ao quadril. Mas si fizermos um pequeno orifício no lado
oposto, o ar penetra na articulação e a coxa cai. Si a colocarrÍlOs nova
mente no lugar e obturarmos o orifício, de novo o membro inferior se
balouçará como si fosse sem peso. Quanto mais forte a pressão atmos
férica tanto mais firmemente a coxa adere ao corpo. Si a pressão é
alta sentimos menos as nossas pernas. Ao abaixar-se a pressão do ar,
na passágem do bom para o mau tempo, percebemos um "peso nas
pernas" _ expressão exata pois realmente, as pernas se tornam então
mais pesadas. A articulação do quadril, vasia de ar, regista as oscilações
da pressão atmosférica pelo mesmo princípio do barômetro. Si pudés
semos introduzir ,na articulação do quadril um estilete insçritor, poderia
ele registar, como um barômetro, a pressão atmosférica (fig. 153,

lnetade superior). .

Fig. 154'- O hon1enl é um quadrúpede que se lcyantou.
Ao andar, seus quatro membros oscilam em cruz como os dos quadrúpcd s

e deixan1 não só vesdgios dos pés con10 tambem das 111:10S... no ar.
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A atração da terra é a segunda força natural utilizada na lnarcha.
A pressão atn1.osférica. torna as pernas sem peso e assim sustenta-as. A
terra atrae-as para baixo, dep0is de terem sido levantadas pela força
muscular, e fá-las oscilar como um pêndulo. O hómen1. eln marcha é
uma máquina pendular, cujas pernas, graças ao vácuo, são tornadas
leves como penas e que usa como força de. tração o globo terrestre.'

Embora ande sobre dois pés, -o hómem permaneceu, at~ certo
-ponto, um quadrúpede. Somos quadrúpedes cujos membros anteriores',
em lugar de pousar sobre o solo, se deslocam no ar. Assim é que na
marcha balouçanl.os os braços numa trajetória cruzada como a da
maioria dos mamíferos (fig. 154). Essa marcha cruzada está profunda
mente arraizada em nós. Poucos conseguírão dar 50 passos movendo
os braços num ritmo diverso da trajetória cruzada a que estamos habi-
tuados.

A .call1inho da vida. Cada passo corresponde a um conSUlno
de forças de 9 quilos. Nove horas de nl.archa correspondem, em trabalho,
a levantar, do 'sólo à altura da: mesa, meio milhão de "briquettes" de
carvão. l)ln hómeln dá, em média, 20000 passo~ por dia ou seja, em
80 anos, meio bilhão redondo! Si em vez de andar em cruz e trans
versalmente, a marcha 'fosse sempre em linha reta.," o hómen1. poderia,
durante sua vida, dar 6 vezes a volta da terra; si a mãe desse à luz no
universo, o filho teria chegado à lua na velhice e poderia assin1. ter a
sua sepultura,' nas extintas crateras lunares.

O braço. .O melnbro supe"rior é un1.a forlnação adaptada, em
sua porção superíor (braço propríamente dito), para fazer for~a, em sua

.parte inferior para ·a mobi
lidade. A tnedida que se
afasta do OlU bro o seu me
canismo vai ficando mais
fraco mas tambelTI n1.ais
delicado e' complexo. O
omoplata é um eixo rela
tivamente grosseiro e sus
tentado por músculos gi
gantes. O braço, quando
convenientemente treinado,
é o terror de todo aparelho
lTIuscular. Pode-se lTIeSmO
acreditar que um golpe
dado com o braço, como
na fig. 155, seja "nl.ortal'.'
A grande massa muscular Fig. 155 - .A D1áquina muscular que desfere
de forma triangular situada o "golpe. D1ortar': braco de um boxeur. -
logo abaíxo do oni.bro (d) d ~eltóide, ~b bíceps.
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é o músculo deltóide, assim chamado por sua semelhança com a letra
grega delta ll. As duas cordas situadas abaixo dele (b) são os feixes .
do bíceps, que serve de medida para se avaliar o desenvolvimento da
musculatura corporal. Num hómcm de força média. a circunferência

_ do braço sobre o bíceps é de 28 cm em extensão e 31 cm em flexão.
Nos atletas essa medida pode ir até 45 cm. No antebraço comprimem
se, como em nenhuma outra parte do corpo, dúzias de músculos alon
gados; que se estendem até a mão, depois de passar, apertados, pelo
desfiladeiro do punho. Na mão esses músculos se espalham novamente
e bifurcam-se para ir terminar nos dedos. Para que os músculos se
movam estritamente no sentido de seu comprimento, são fixados por

. inúmeros ligamentos e bainhas e todo o conjunto não só é muito com
plicado como muito estético (fig. 156). O estudo do antebraço e da
..mão é um dos mais difíceis de toda a anatomia. Somente poucos espe
cialistas podem gabar-se de conhecer bem as inúmeras linhas dessa
estação ferroviária, da mesma forma que o sinaleiro conhece as de sua

estação.
Mão e caligrafia. Embora a mão seja, do ponto· de vista

técnico e anatômico, uma obra prima, não é, como erroneamente a
consideram, um organismo "vivo" mas apenas um aparelho como o
piano ou a máquina de escrever. Si o piano sózinho não toca sonatas
nem a máquina escreve, o mesmo se dá com a mão. O órgão que
age é o cérebro e por isso o modo como um hómem move suas mãos
trae o estado de seu cérebro, suas faculdades, caráter e formação. A
melhor notícia sobre o estado do cérebro e a natureza de seu trabalho
nos é dada pela escrita, que requer, de quem escreve, movimentos muito
finos e complicados - que constituem por assim dizer o resultado de
um esquema básico conhecido. E ainda porque pela escrita o hómem
exprime seus pensamentos e sentimentos e assim o processo de escrever
requer grande panicipação psíquica e porque os centros motores do
movimento da escrita, situados no cérebro, estão intimamente ligados
aos do pensamento e do sentimento. Chama-se grafologia a ciência da
escrita. O grafólogo divide a escrita a analisar em milhares de ele
mentos e determina o comportamento da escrita, ou melhor do escritor,·
em relação a esses elementos. Que não cause admiração o número
desses elementos. Basta lembrar quantas possibilidades oferece ao crítico
a posição das linhas c.>crítas, antes mesmo de entrar na análise dà escrita
propriamente dita. As linhas podem ser estreitas Ou largas, verticais
ou oblíquas, paraldâs ou divergentes, seu comprimento pode ser uni
forme ou variável, as linhas podem alongar-se ou encurtar-se, no prin
cípio ou no fim. O escritor pode separar muito as primeiras linhas e
aproximar as seguintes ou pode fazer o contr.ário, etc.. Só para a imágem
otica das linhas ha mais de 100 combinações possíveis. Em seguida
vêm as palavras inteíras: si são verticais ou inclinadas, si uniformes oUo
si começam grandes para ir diminuincio ou vice-versa, si são mais grossas
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Fig. 156 - Aparelho n1uscular da n1áo -'- unla obra prima da técnica da Natureza.

no princípio ou no fim, etc. Depois vem o estudo das sílabas e a seguir
o das letras maiúsculas e minúsculas, elTI que é preciso distinguír a parte
superíor e a inferior, as letras irtíciais, centrais e terminais e, em cada
unia delas; os ramos ascendente .e descendente, as alças inicial e final,
os traços transversais e os pontos do í. Sobre estes últimos ha mesmo
um capítulo ínteiro. Eles podem ser verdadeiros pontos ou então um
círculo) uma elipse, um traço, uma pirâmide, uma vírgula etc. Podem
ser altos ou baixos, verticais ou inclinados, colocados antes ou depois
do í, sua posição pode ser constante ou varíar. Compare-se, na fig. 157,
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Fig. J 57 - A escrita de pessoas célebres.
Não é tarefa deste" livro a análise da escrita,' As

observações .à, margem das _várias assillatur as des
tinam-se apenas a chamar a atenção p~tla certas

noções facilmente compreensi\'ei,.

GoetlJe: Notar as 3 alças decorativa
artisticamente dispostas, indício de UIU

elevado sentido da forma e ao meSlno
, tempo expressão da tendência, própria de
Goethe, de apresentar-se ao mundo ex
r.erior em for111as perfeitas e agradá veis.

Lessing está isento de tais exterioridades.
~atar como os tracos dó n0111e estão
~nrolados. F,' a esc;ita de U111 espírito
crítico e judicioso, ocupado enl inú
Ineros trabalhos de nlinúcias.

Catarina: a escrita ostentosa e oTande
de unl pOlnposo autócrata. O longo tra'
ço acima do nome é U111 "típico traço
senhoril" (ver Booth e N·apoleão).,

Rousseau: O alunento das leu'as no fin1
da palavra denota Ull1 espírito aberto e
franco ("Confessions"). As 3 letras ini
ciais estão reunidas como v~sos políneos
de uma flor e terminan1 pelos típicos
··pontos da posse", que denotan1 o pra
zer de possuir e colecionar. Rousseau
era c<?lecibnador de plantas.

1\;1ozart: A. assinatura de iVlozart conle
ça e tennina por uma chave de baixo.
Ha ainda outros interessantes sinais 111U
SlcalS.

Balzac: Grandes ganchos de tenacida
de conlO sinal de enorme perseyeran
ça e aplicação.

Bootb: N ate-se a 111udança de posição
das letras enl .relação à vertical. Os tra
ços básicos de distribuição especial de
notam tendência a projetos desusados.
O enérgico traço inferior traduz a vOn
tade de donlinar.

Roberto ](ocb: a escrita tipica de um
pesquisador sinlples, de idéias claras e

-concientes, de grande valor.

lvIussolini: Início ponlposo,' tal conJO só
se encontra enl. sua '··colega" Catarina.
Não é proprianlente uma escrita mas
unla serie de traços verticais sucessi\'os.

Procure-se copiar as assinaturas aqui re
.produzidas, "gastando mais ou menos o tem
po com que foram feitas. Obter-se-á 1',S

sim uma nítida impressão da tliltude psí
quico-moral do escritor.
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os pontos nos i i de Lessing, Catarína a Grande, Mozart, Booth, Mussolini
(neste últi~no faltalu, o que é uni caraterístico a estudar). A escrita
revela não a personalidade, C011.1.0 se crê, mas os componente.s: da per
sonalidade. Quem pinga conscienciosamente os pontos nos i i é UlTl
indivíduo metódico. Quem escreve as letras uma após outra sém inter
posição, tambem pensa e -age sem intervenção alheia (Catarina da
Rússia, fig. 157). Quem interpõe guirlandas eln sua escríta é porque
alna, tambem na vida,. enfeites, gosto~ e sensações. Ganchos COlno os
pontos nos i i de Lessing e no fim da assinatura, de Mussolini traem uni
espírito combativó. Ganchos no fim da palavra, COlno em Balzac,
traduzem tenacidade. Palavras principiadas por letras grandes e termí
nada~ por pequenas denotaln presunção (Mussolíní), as, alças largas são
os arcos da admiração por si mesrno (Goethe, Catarina)"

A grafologia é utilíssima para determÍ11arlnos os elelnerttos do
caráter. Serve otimamente para analisar determinados traços do caráter
de um indivíduo. "Este hÓlnem tem tendência para guarda-livros, aquele
para a futilidad~". "Este outro é facilmente influenciável e não serve
para chefe'~. Mas a simples enumeração de dóze elelnentos d_o caráter
não pode dar uma idéia do conjunto deste, Unia meslna carater,ística
é em umas pessoas virtude, eln outras defeito. Hoje será útil, amanhã,
em outras condições de vida, uma fraqueza. Uln chefe de 'repartição
que economiza .merece louvores. Si em casa faz, o mesmo ao obsequiar
os seus hóspedes' é um avarento. Os profetas, inventores, exploradores
preCiSalTI ser obstinados; num clube esportivo a obstinação é um de
feíto. 'Ganchos', na escrita traduzem, um espirito combativo. Isso diz
a escrita. Mas não pode informar si esse hónl.em usa seu espírito com...
bativo para agarrar a esposa pelos cabelos ou si é UÓl grande pregador,
que dedica seu tempo aos fracos. Traços de egoismo na escrita - tanto

_pode tratar-se de um hómem que, com justíficado egoisn1.o, se dedica
às suas -tarefas COlno do que, numa viágem, se esparrama no banco,
ocupando sózinho o lugar de várias pe.:>soas. Un1. hómern revela, pela
sua escrita, boas propriedades - mas será que as possue apenas 'seni
utilízá-Ias, comq um burguês volrado para si lnesmo, que nada lnais,
deseja. que viver sossegado "com seus gatos e canários? Ou se trata de
algueln que colocou as boas propriedades de seu caráter a serviço da
humanidade? Um outro revela certas qualidades más, realn1.ente exis
tentes - mas que valem Uluas poucas qualidades lnás ao lado de grandes
dotes, como uni talento considerável, grande força de trabalho, etc. que as
contrabalançam de sobra? O fato de ser interesseiro não impediu que
V oltaire fosse não só um dos maiores espíritos da história da humanidade
corria um de seus maiores bernfeitores, U1TI lutador ünpávido eni favor
dos direitos dos inocentes. Schopenhauer era um, celibatário que enl
todos os seus escritos traiu seus lnaus instintos e no entanto eSSe brigão
de Frarikfurt disse cousas niaís grandiosas e sábías que 20 000 nobres
pregadores e professores de seu século juntos e seus escritos são un1.a
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do n0111e estão

~ita de unl espírito
ocupado cnl inú

minúcias.

alcas decorativ~l

~ a '>indício de Ull1

rma e ao meS1TIO

:: d 'ncia, própria de
- I- e ao 111undo ex
1. ~eitas e agradáveis_

luJança de posição
ã a yertical. Os tra

'buiçâo especial de
. proj etos desusados.
-nferior traduz a Y()l1-

..,à chos de tenacida
norme perseyeran-

) tentosa e grande
~-' rata. O longo tra'

r unl "tÍpico traço
e Napoleão).,

da leu-as no finl
I e pírito aberto e

.. ) ....\.s 3 letras ini
'01110 yasos políneos
inam pelos típicos

.. que denotanl o pra
olecionar. Rousseau

plantas.

crita típica de unl
,de idéias claras e

::- ande "alor.

nlposo, tal C01110 só
a "colega" Catarin~L

...,..,.., ... .:.G.".ll\... .L.lte unla escrita mas
yerticais suces5i,'os-



~A.bril . I 81 4. i\ bdicação eDl Fontainebleau.
Completa inclinação da escrita para baixo.
Comparar CaIU Austerlitz. Um longo tra
ço de renúncia, luas adiante ~a um gancho
de colera e o traço de renúncia asseme-

lha-se a Ull1 golpe de espada.

Outubro 1812. Durante a retirada da Rus
sia em trenó. O nome termina por um
trenó. Pela- .primeira vez a tendência é

para baixo.

1805 Proclanlação apó~ a Vltona de Aus
terlitz. Traços arredondados de benevo
lência alegrelnente elevados. As bandei...

ras vitoriosas flutuam ao vento.
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•

23 de Outubro de 1813. Após a derrota de
Leipzig. Exasperado. Destroçado mas ain
da golpeando ameaçadoramente, para cima,
com a espada. Note-se' aqui e nas assina
turas .seguip.tes os ganchos de cólera no
início da palavra, ausentes nas aílteriores.

Setembro 1812. Durante o incêndio de Mos
cou. No fitn' da palavra est'~ a torre do
Kremlin e por' detrás o incêndio.' A ten
dência da escrita é evidentemente para cinla.

]804. Napoleão torno~-se imperador. UlTI
poderoso traço senhoril evidencia esse fato.

Santa Helena. Vencido e recalcado. Não
ha D1ais, na escrita, golpes de espada. Pela
primeira vez aparece un1 arco final arre
dondado, sin~l da reconciliação e dã ín-

tinla resignação.

14. de Julho de 1814.' Após. a batalha de
Waterloo. Assinatura de uma carta ao Prín
cipe Regente da Inglaterra .. Quão peque
na e fatigada tornou-se a escrita! l\1as
não é sincero: o golpe de espada sob o

nOUle contradiz o conteudo.
Fig. 15 8 - A assinatura de Napoleão é uma biografia viva.
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inexgotável fonte' de esclarecímento e prazer para um sem nUlnero de
pessoas, até aos nossos dias. Ao grafólogo se aplica o que Goethe disse
no Fausto: "Tens tódas as partes na mão mas falta infelizmente o traço
de união psíquico". Como qualquer outra ciência ou forma de conheci
mento a grafologia esbarra com uma dificuldade: o ser vivo, ao con
trário da máquina, não pode ser refeito pela união de suas partes c nem
reconhecido nelas. Mesmo que uma grafologià ideal descobrisse na
escrita todas as particularidades do caráter, Eícaría, selnpre unl resto e
justamente nesse resto é que está a essêncía e o valor da vida e da per
sonalidade. Por issq ela - éomo qualquer outro método psicológico
e como a ciência da vida, - é, em relação à vida, Ulna obra imperfeita.
Basta ler os grandes processos jurídicos com os depoimentos contra...
ditórios e a luta dos peritos par~ mostrar que se deve ter a máxima
cautela com a grafologia e com todos quantos pretendem ler pela escrita
o caráter quando na realidade só descobrelTI fragmentos deste ÚltÍlno.
Mas a essência do caráter não está em suas partes e sím no seu todo e:
seu valor reside não, nos elementos existentes .mas, no que o hómem
criou com esses elementos.

~. e a retirada da Rus
_ me termina por um
. yez a tendência é

alXO.

a yitória de Aus
- ondados de benevo

leyados. As bandei-
am ao vento.

ão en1 Fontainebleau.
- - o':' da escrita para baixo.

erlitz. Um longo tra-
adiante ha um gancho

de renúncia asseme
aoIpe de espada.

ido e recalcado. Não
aolpes de espada. Pela

um arco final arre-
conciliação e clã ín
ignação.





QUARTA PARTE'

A CIRCULAÇÃO SANGUINEA





CAPíTULO XII

o Coração

o hÓlllelll COITlO llláquina de cOlllbustão. .Comq máqui
na, o hómelu deve ser considerado máquina de cOlubustão à semelhança
do motor de gazolina ou da locomotiva. A con~bustão é um processo
químico pelo qual a Iuolécula de oxigênio do ar, O2, penetra no arca
bouçd de uma mólécula que contenha carbono, C, para unir-se a este
e formar o ácido carbônico, C02, desintegrando assÍln essa molécula.
A desintegração liberta, sob forma de calor, a força íntima de ten~ão

.d~ molécula. Esse calor é o lucro obtido durante a combustão. Na
locomotiva queima-se cãrvão, no automóvel gazolina, no corpo humano
o açúcar, gordura. e farinha fornecidos pela alimentação. A fig. 159
representa o esquema da n~áquina de combustão que é o nosso corpo.
Esse esquema é indispensável à compreensão dos processos vitais, pelo
que deve ser estudado de perto.

O corpo é atr~vessado por três sistem~s de tubos:

1. O canal intestinal (em' branco) que' serve para a apreensão dos
cOlubustíveís ricos em carbono;

2. O canal aéreo (desenhado em pardo claro) para· a entrada do
gaz oxigênio, O 2 ;

3. O canal sanguíneo (desenhado em pardo escuro) que leva as
duas substâncias C e O 2 ao ponto onde vão unir-se e ser quei
madas, por ex. no músculo. Como esse canal sanguíneo descreve
um círculo - na realidade um círculo duplo em forma de 8
- é chamado sistema circulatório...Seus tubos 'chaluam-se

. vasos· e sangue o líquido que nele circula. No ponto de ínter
'secção dos dois círculos trabalha uma bomba, o coração, que
.faz o sangue caminhar nos tubos.

Depois de conhecidas a existência e· situação desses três tubos,
convem acompanhar, nos nllmeros da fig. 159, o processo de combustão.
O cOlubustível C penetra na boca junto COIU os alimentos e é fixado
no estômago e intestino. Daí é "levado, por um caminho complexo,
ao ponto onde deve ser queimado. Para queín~ar o combustível o
hómem inspira, pelo naríz, ar e com este o oxigênío. (1). O ar penetra
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Fig~ 159 - O esquen1a da vida. Fig. r60 - A circulação sangu,ínea.
(Explicação no texto).

nos tubos aéreos (2) e n~' interior do pulmão (3). N~ste os finos ramos
terminais dos tubos aéreos ehcontralTI.-.se com ralTIOS, igualmenOte .fínos,
do sistema sanguíneo e, através das -delgadas paredes, o oxígênio P4ssa
dos tubos aéreos para os sanguíneos ou vasos (4). O sangue circulante

,transporta o oxigênio (5) ao lugar da combu~tão (6), onde o ox'ígênío O 2

se une ao carbono C para formar- o gaz carbôníco CO2 . Essa união
,produz calor pelo que é chamada combustão. O gaz carbôníco é trans
portado pelo sangue (7). aos pulmões (8) onde entra nos tubos aéreos (9)
que o conduzem ao naríz (10). Quem se famíliarízar tanto com esse



esquen1a a ponto de poder desenhá-lo sózinho estará em condições
de cOlnpreender o complicado esqtiema da circulação sang,uínea coal
suas verdadeiras relações de posição, tal como está representado
na fig. 160.

A. circulação sanguínea. O coração (7, 3) deve ítnpelir o
sangue através dos dois' círculos do 8 e por isso se dividiu em duas
luetades. A ll1etade direita (7), tendo apenas que bOlubar o _sangue
através da pequena circulação pulmonar, tell1. desenvolvimento luais
fraco. Já a metade esquerda (3), que impele o sangue através da grande
circulação do corpo, é luaís forte. Acolupanheluos agora a trajetória
de Ulna das brancas bolas 'de oxigênio O. Ela é aspirada pelQ nariz
junto com o ar respiratório (1) e dai segue .para o pultnão. Neste ela
passa das vias aéreas para os vasos e, com o sangue (2), vai à lnetade
esquerda do coração (3), de onde passa, pela grande artéria a aorta (4),
ao lugar da cOlubusrão (5). Nesse lugar cada duas bolas brancas de
oxigênio se Une111 a Ulua bola preta. de carbono para forll1.ar o símbolo
branco-preto do gaz carbónico. Este sobe pela.) grandes veias corpo
rais (6) até a ~uetade direita do coração (7), que o üupele até o pull11.ão,
No pultnão a molécula de gaz carbónico penetra nas vias aéreas (8)
q~e a leval11. até o nariz.

Ulua vez cOlnpreendido o trajeto do oXlgenlo, acompanhelnos o
do carbono (C), que, víndo do mundo exterior, percorre o canal in
testinal (representado em' branco) e é prítneiro depositado no. estomago (9),
Do estolnago é elnpurrado 'para o intestino, onde é aspirado pelos vasos
sanguíneos. Mas esses vasos não levan1.' O' carbono díretamente à circu
lação ~,anguínea e sin1. primeiro a uma estação coletora, o fígado (10),
onde ° carvão é examinado e preparado. Só depois disso é que o ali
ll1ento é entregue à círculação situada por cima do fígado, de onde chega
prÍlneiro à metade direita do coração (7) e depois, pela circulação pul
1110nar (2) à lnetade esquerda do coração (3) qlle o envia, através da
aorta (4) ao lugar da cOlnbustão (5),

O co~ação. Os vasos sanguíneas não são tubos' de aço ou viâro
ll1as cOll1paráveis aos de borracha; só que a sua parede é feita, não de
borracha, 11.1.as de fibras musculares. Esses vasos o:u artérias são lnúsculos
.A.ocos.

O coração é a porção 11.1.édia do tubo arterial que se' dilatou eln forlna
de balão. Mediante contrações ritluicas esse 'balão ill.1.pele o sangue
através das artérias', Ao contrair-se êle expulsa de si o sangue; ao re
laxar-se asp.ira sangue para dentro de si. Nos anÍlnaís inferiores o coração
aspíra sangue pelos dois lados e ill.1.pele-o igualll.1ente para os dois lados.
Nos animais superiores e lnaiores não é suficiente essa prÍlnitiva lTIovi
11.1entação sanguíne~ para \lni. e 'outro lado e o ~angue é, por meio de
válvula~, orientado nUlua deterll.1.inada direção} COlno eln toda ll1áquina
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b) O ventrículo dílata--se e aspira para dentro de si o sangue do
vaso. O afluxo sanguíneo abre a válvula;'

c) o ventrículo, cheio de sangue contrae..se. A pressão do sangue
fecha a válvuia 1. e empurra a válvula 2. O sangue não pode
voltar mas teln que caminha~ para a frente da válvula 2.

d) está agora cheio o vaso II situado depois do ventrículo. Este
dílata..se e aspira sangue pelos dois lados. Mas o sangue não
pode retroceder poís a válvula 2 fecha-se sob a pressão da coluna
sanguínea. A válvula ..1 abr~-se e deixa nova quantidade
de sangue penetrar no ventrículo.

Fig. 161 .- As válvulas cardíacas.
a) \7álvula aurículoventricular aberta.' b) Válvula aurículoven
tricular fechada. c) Válvula semilunar aberta. d) \Tálvula sen1ilu

nar fechada.

No corpo vivo as condições são menos VISlveis. Para estudar de
perto a estrutura' do coração o tnelho;l" é comprar no açougue Uln coração
de boi e cortá-lo. Trata-se de um objeto realmente interessante e bonito.
Na fig .•165, part~ de cima, vê..se o coração ao natural. O sangue flue
na direção dos número~ 1-10. Pela~ g~andes veias do corpo ele chega
à metade direita do coração, onde' se acumula nUlna cavídade, a aurí..
cula (2), situada antes da válvula ventricular. Ao dilatar-se o coração

bern con~t~uida. E~sas válvul~s sanguíneas aparecetanl pouco a pouco
no. decurso da evolução animal. A fig. 161 mostra as duas, espécies de
válvulas cardíacas elTI suas diferentes posições e a fig. 162 no. decurso
de sua arividade. Os ventrículo~ cardíácos (II) po~suem duas .válvulas
Ulna na entrada (1) e outra na saida (2). As válvulas só se abren1. no
séntido da corrente sanguínea, obrigando assin1. o sangue a correr nessa
díreção. A circulação do sangue faz--se en1 quatro fases:

a) o vaso que traz o sangue ao ventrículo (I) está cheio, enquanto
o ventrículo (II) está vasio;
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Fig. ]62. - As 4 fases da atividade cardíaca.
a) f\ aurícula I enchc-se de s.angue. b) -;-\. aurícula I impele o san
gue para o ycntrÍculo II através da válvula aurÍculoventricular.
c) O ventrículo II lança o sangue, através da válvula senlilunar
2 na arteria lU. d) O sangue fecha, atr~ls, de si com o seu peso, a
váh-111a senlilunar e no batiIl1cnto cardíaco seguinte sobe pelo vaso.

o ..prilllUlll oriet:ls". Durante a contração cardíaca o sangue
não - pode penetrar nos ventrículos. Mas o sangue éontínuà a correr
inÍnterruptatnente do corpo para o coração. Esse sangue estagna-se
antes do ventriculo e alargou de tal tnódo as arterias antes da porta

As válvulas c~rdíacas. Das quatro válvulas cardíacas, as ín
feriores, sítuadas entre allrículas e ventrículos (fig. 161 ...a e b, fig. 165
abaÍ)~_o de 1 e de. 2), são 'con~paradas a velas de barco e COlno esta~ 'são
presas por estacas. As estacas constatn de fibra., musculare.s e chatnam-se
tnú~culos papílares. Eles são elásticos e funcionan~ COlno molas espirais
que reglllan~ o n1ovÍlnento -das valvulas cardíacas. As válvulas sU-.
períores (fig. 161-c e d e fig. 165, 4 e 9) cha'tnam-se válvulas sen1í...
lunares, por seren~ cotnpostas de porções selnílunares. 'Na fig. 165'
vê-se aberta a vályula aurículoventricular esquerda enquanto a direita
está fechada; das válvulas semilunares a esquerda está fechada e a
direita aberta. .

~~~e sangue penetra, através da válvula aberta, no. ventrículo direito (3).
Deste ele passa,. ao' contraír ...se o coração, pela válvula (4) que o orienta
para a artéria pulmonar (5) ... Depois ele percorre os pulmões, oride
perde seu gaz carbônico e volta, agora como sangue vertnelho-claro

- oxigenado, pelas veias pultnonares (6) que o trazell1 âo coração es
querdo, onde ele percorre 6 tnestno catnínho: acumula...se primeíro na
aurícula (7), irrompe, pelJ. válvula, dentro dà ventrículo (8) e deste
ascende, pela válvula superior do coração esquerdo. (9), na grande arté-
ria do corpo, a' aorta (10). .
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Os vasos coronários. Nos anítnais inferiores as fibras cardía
cas nutren1.-~e do sangue que por elas passa. Mas nos anill.1ais superiores
ha artérias especiaís que trazem da aorta,· ondé: se origínalTI, sangue para
a lllusculatura cardíaca; essas artérias formam uma densa rede que
alünenta todas as partes do coração, até as lTlenores fibras (e). Enlbora

A parede cardíaca cons.ta de u~na engenhosa tralna de fibras nluscu
lares dirigidas eln espiral em virtude da curvatura em S do tubo. v'ascular
durante o desenvolvimento cardíaco (fig. 42);' na ponta do coração as
fibras dão a volta forlnando um vórtÍ,ce (fig, 163 e 164). As fibras
musculares cardíacas são as mais bem desenvolvidas de todo o corpo
pois devem deselnpenhar o trabalho nlais. fatigante e incansável. Vistas
num corte' ao lnicroscópio, seu lindo lTIosáico aparece conlo na fig. 165-a.
Mas si' se procura reproduzí-las plasticamente obteln-se uma construção
como a.da fig. 165-b; si .se isola uma fibra o a~pecto é como o de c.
A parede cardíaca é conlposta de centenas de lnilhares de construções
semelhantes a essa.

Fig. 163 - A estrutura da parede cardíaca .
.Cada. porção cardíaca possue fibras de trajetória es.pecial, que

forn1am espirais cruzadas, afim de assegurar maior resistênciá.

dos ventrículos que se formou Ulna nova cavidade, a aurícula (fig. 165,
2 e 7). Ela funciona lnecanicamente COlno uma espécie de vesícüla
prelítninar, à lnaneira da bola de Heron das bombas. Nos anirnaís
superiores as auriculas apresentam ainda um pequen.o receptáculo lateral,
que pende sobre o coração como a orelha sobre a cabeça de Uln animal':
a aurículeta. A auriculeta direita é o ponto ell.1 que o coração, nó de
curso do desenvolvítnento embrionário, começa a pulsar e é· o último
ponto que continua a contraír-se 7 no lnoribundo. P~r i~so os velhos
anatomistas chamavatn-na o "príll.1um oriens, ultínlull.1 lnoriens"
o prítneiro a aparecer e o último a lnorrer~

214
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ial que
esistência.

Fig. 164 - As estrias tendinosas' do co
ração. Nas espirais da musculatura estão
inclusas duras .estrias t.endinosas, que nos
pontos de entrada' ·dos grandes vasos
formam forte~ aneis, para dar um apoio

à musculatura.

'o pericárdio. Ói"gãos
como coraç·ão c' pul11.l.ões, intes
tino e· glândulas da cavidade
abdominal, ríns e :orgãos genitais.,
não estão liv.res no corpo mas
sim, como os músculos, rodeados
de envoltóríos,. as bolsas. A pleu
ra,. o 'peritôneo, .() pericardio são
dessas bolsas. Em' princípio todas'
se assemélhatn à bainha tendinosa
da fig. 140 e ao e~quema da
fig. 160. São sacos de dupla
parede que se originaram, no de~

senvolvimento embrionário, em
virtude dos órgãos terem crescido
dentro ,deles vindo~ de fora, dà'
mesma forma que, na fig. 166,
a tnão comprimiu a bola. I, é o punho, II upia bola de borracha lnal
cheia, III é" à tábua da mesa. A mão comprime a bola ate aproxünar-se
da mesa (b). Desse modo a mão torna-se envolta por duas paredes de
borracha, e quando ela se move as duas paredes escorregam uma na

'outra. Assim é a' posição do coração no pericárdio,' dos pulmões na
pleura, do intestino no perítôneo (c). O estreito espaço entre as duas
paredes da bolsa contem traços de um líquido que ·serve para facilitar
o deslísamento. Isso evita que o coração se atrite nos órgãos vizinhos.

InflalTIação do pericárdio e derralTIe pericárdico. Ao infla~

nl.ar-se o pericárç1io, suas paredes, normahnente lisas, tornam-se rugosas
e em cada contr~ção cardíaca ouve-se um atrito análogo ao ouvido sobre
o tendão inflamado de um músculo (perícardite seca) (fig. 176-a). Si
o tecido inflalnado secreta ,Jíquído , distende-se o saco e a água dificulta
o trabalho cardíaco (b). Os casos graves de derra11.l.~ pericárdico levatu
à morte por obstáculo ao coração.

O coração esportivo. O coração relU aproxüuadamente o ta
11.1.anho do punho e pesa cerca de 300 gralua~. Seu talnanho depende

tenha apenas., 1/100 do peso do
corpo o coração tOlna para si,
da circulação, . a' vigésima. parte
do . sangue! O 11.1ais laboriosõ
dos órgãos ,é. tatnbem o lnelhor
alimentado. As' artérias ~atdíacas

são chaluadas coronárias por sua
disposição em corôa. Elas são

.de extrelna importância .para a
capacidade funcional do coração.
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mais seln o necessário treino ou que se subn1etem a Uln treino excessivo,
com o que seu coração se cança e perde, por exgotamento, o seu tônus
normal. Essa atonia cardíaca aguda não é, con10 o coração esportívo,
uma àdaptação nlas un1.a doença que requer ítnediata interrupção do
esporte e prolong.ado repouso.

A atividade cardíaca. A contração cardíaca não é sínlples COt1.1.0

a do punho l1.1.as se faz em forlna de uma onda contrátíl, ínicíada nas
aurícul-as no ~entido da corrente sanguínea, propagada dai aos ventrí
culos ·e terminada ··na ponta do coração. Essa onda dura perto de meiQ
~e.gundo e é ~eguida de. Ulna pausa de. 1/6 de segundo. Aurícula-ventrí
culo...ponta-pausa. .. aurícula-ventrículo...pon~a ...pausa... eís o rínno do
trábalho cardiaco (fig. 167). Na pausa de í/6 de segundo o coração
repousa e livra-se de suas substância~ da 'fadiga. O coração bate 100 000
vezes por dia e, no intervalo entre .os batimentos, repouza 100 000 veze~

1/6 ~egundo, í~to é, 6 horas. Para a vida toda isso monta a 20 anos.
Nosso coração perrl1anece parado 20 anos... repartidos en1. 1/6 de
segu!1do :

Fig. 166 - O pericárdio.
O pericárdio é U111 saco de paredes duplas que resultou da pressão
cxe"rcida, por fóra, pelo coração. C0010 si fosse unl punho aper

tando un1a bola elástica.

do seu trabalho. O cora.ção é un1 dos mais lindos exeníplos da lei do
treino. Todo ser, inclu~ive'o hón1.eln, teln o coração que precba. A
vagarosa carpa teln coração pequeno, a vivaz truta um grande çoração.
Os trabalhadôtes pesado~ têm grandes cor~çõe~. Os esportes que ~ó

e'Sforçan1. alguns grupos lnu~culares, como o box, atletismo pesado,
esgrima, pouco aumentaln o coração. Já os esportes que exígem esforço
de todo o corpo e consequentemente tambem da circulação - COlno
remo, natação, corrida de dístância, ascensão em n1.ontanha - ·aumentam

o coração, que se torna o coração esportivo. Deve-se
distinguir entre o coração normal aumentado do

. I esportísta treinado e o exgotamento cardíaco tal como
se encontra às vezes nos jóvens que se esfOrçal1.1 de-
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Fig. 167 - Eis COI110 trabalha o coração:
a) Contrae-se e eSpreI11C o sangue. b) Dilata-se' e aspira novo sangue.

Durante 1 ano o coraç'ão bate 40 milhões de vezes. COln cada
batÍlnento ele impele l/la de litro de sangue ou sej,a 10 000 litros por
dia e na vida toda cerca de 1/4 de trílhão de litros (fig. 170). Calcu
lando-se esse esforço em trabalho mecânico verifica-se que o coração
con1. cada b~timento levanta 1 quilo à altura de meio metro. Num
ele'vador impelido pelos seus batimentos cardíacos um hómem poderia
ir nUl1.1.a hora da rua ao 5. o andar de uma casa. O coração humano é
um Inotor de 1/375 'HP - não o mais forte lnas en1 sua classe o mais
ativo dos l1.1.otores. Pois Ináquina alguma de igual complexidade e
função é capaz de trabalhar 80 anos ininterruptamente, sem precisar de
repouso ou reparação. " ,

Hoje ·el1.1. dia pode-se conservar el1.1. vída un1 cpração fora do corpo,
para o que ele é. suspenso numa circulação artificial e se tem o cuidado
de renovar regularn1.ente a substância nutritiva e retirar as substâncias
da fadiga (fig. 168). Embora isso não tenha sido feito, _é. perfeitamente
possível construir um pequeno auto tocado por esse coração. Seria ainda
possív~l construir. um auto em que trabalhassem lado a lado 4 corações
(fig. 169). Esse auto poderia percorrer 4 quilón1.etros por hora; num
ano teria dado a volta ao inundo. Talvez num futuro não n1.uito distante
algum viajante venha a percorrer a terra com um tal veículo, ganhando
COln exibições pu~blicas de seu auto o dinheiro para a v-iágem.

O pulso. Colocando~se a polpa, do dedo sobre o antebraço no
lado do polegar, sente-se a onda sanguínea que o coração lança nás
artérias e por e~se batimento do pulso pode-se deduzir a força e rapidez
dos lnovÍlnentos cardíacos (fig. "171). O número das pulsações depende
da necessidade de sangue do corpo. Os corpos, pequenos perdem mais
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a noyo sangue.

'Fig. 169 - O motor cardíaco modelo' 1950

{..7 ln ~i uto de 4 cilindros, irnpulsionado por corações en1 yida artificial.

calor que os grandes, necessítando por isso
.U1TI 1~10vínl.ento nl.aís rápido do sangue.
O núrn.ero de pulsações é de quasí 200 nos
pássarQs pequenos, de 130 no gato·e de 75
no hómenl., de 35 no cavalo e de ·25 no
elefante, não só grande conl.O de grossa
pele. O coração dos recemnascídos bate
duas vezes mais. depressa que o dos adul
tos. Quanto mais quente o ar exte~.!or

tanto menor o número de pulsações. M1ts<
o pulso é influenciado sobretudo pelo tra
bajho. O coração nl.ovimenta o sangue
de acordo conl. as necessidades de oxigê
nio. Na fig. 177. vê-se a relação entre o
número de pulsações e os vários estados'
corporais. Ha notaveís' diferenças de
pessoa para pessoa. E1TI si é indiferente
.tenh~ o hómem, élTI repouso, um pulso
de 60 ou 80. O qu~ Ílnporta é a capaci
dade de trabalho do coração.

E' o coração um autolllóvel?
Abríndo-se um ovo de galínha na 26. a

hora de incubação pode-se, corn Ulna lente~
ver corno se contraem os aglolnerados ce- Fig. 168 - O motor cardíaco

modelo 1935. Isolado do cor-
lulares que depois vão' ~er o coração da po o coração consegue n1.{}n~
galinha. O coração bate antes de· ~er' ter uma circulação..
.coração! N ingueln devería perder esse .
lTIaravílhoso espetáculo que Aristóteles descobriu e' chalnou de ·"punctunl. .
saliens", o ponto salíente. T ornando-se a massa cardiáca do ovo e
colocando-a nUlua solução alünentar morna, as células cresceln fora do
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Fig. 170 - A capacidade de trabalho do coraç.~o

O coração é 'capaz de ,fazer um elevador subir 5 andares enl 40 111inutos. No
·decurso do dia ele enche 3' carros tanques conl 3000 litros de sangue e
enl 70' anos i111pele 250 nlilhões de litros de sangue, que poderianl encher o

espaço de onl arranllaceu.
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Os nervos cardiacos. Dos nódulos nervosoS na aurícula direita
sai uma rede de fios nervosoS que se espalham pela~ paredes cardíacas e'
termínam, por váríos n1.ilhões de eletrodos, em cada fibra do 111.úsculo
cardíaco (fig. 165-d), Esse sistetna é chanl.adà o sístem,a de càndução
do estílnulo ou "sistema nervoso autónolu.o do coração". Aletn dele,
o coração apresenta vári'os outros nervos que o ligam ao sistelna nervoso
geral do corpo. Os nl.ais ill.l.portantes deles são os nervos çlo tónus, que

A regulàção al.ltornática da velo'cidade de trabalho. A ve
locidade de trabalho do coração é regulada pelo teor do sangue elTI ácido
carbónico. Ao lado dos discos nervosos que estão regulados para re
c~ber os golpes dos elétrons ha, na parede da aurícula direita, discos
sinaleiros que reagetn aos embates das moléculas de ácido carbónico
e adaptam a velocidade dos batimentos cardíacos ao conteudo do sangue
e.1n ácido carbónico. Si, eln qualquer ponto do cerpo, Uln rnúsculo
trabalha e fabrica ácido carbónico, 10 111.inutos lnaís tarde essas .11.1.o1é
culas de ácido carbónico baten1. 'nos discos de sinalização do coraçã,o
e fazeln-no pulsar nl.ais depressa. Cessando o músculo de trabalhar e
baixando assÍln o conteudo do sangue eln ácido carbónico, din1.inue tarn
beln o nÚn1.ero de batimentos cardíacos. O coração é Ul~1a bOluba
autoinaticarnent~ regulada para reagir ao teor do ~angue 'elTI ácido
carbónico. '

Fig. 171 - E' aqui que se per
cebe o pulso, não com um
só dedo lnas conl a polpa de
todos os dedos clelicadanlen-

te colocados.

ovo. Cortando-se esse coração elU peda- ,
ços, cada um destes continua a bater por
algurn telnpo. Será o coração un1. auto
móvel, que se lnova por si ?

o coração -. UIll motor eletrô
nico,. Não, o coração' é U11.1. lTIotor
eletrónico. No líquido sanguíneo estão
dissolvidos vários sais, dos quais um é
potássio. O potás~io é radioativo, isto é,
sua n1.o1écula, como a, do radiu11.1., encon
tra-se en1. desintegração, expulsando, de
sua's órbitas planetárias, elétrons (fig. 8) .

. No corpo hUlnano ha 30 gramas de po
tássio e elas irradia'fi por dia Uln bilhão
de elétrons. Na aurícula direita, onde o
sangue do corpo entra no coração, ha na
parede cardíaca Ull.1. aparelho nervoso que
trabalha con1.O uma figura de tiro ao alvo.
Si Ull.1. elétron acerta no alvo o coração
se contrae.' Um elétron - a 150000 l

parte de um quadrilhonésill.1.o de gratna - é o bastante para provocar
Ulna contração cardíaca. Eis a 111.enOr experiência da biologia (fig. 172).



regularn o est'ado de tensão da parede cardíaca, e dois nervos de ação
oposta que, respçctivalTIente, acelerall1. e' retardaln o trabalho cardíaco.
O acelerador é chamado' simpático, o moderador vago. Todas as ex
citações psíquicas são ligadas a UlTI estíll1ulo do sÍlnpático, de sorte que,
nas en1óções, o coração bate nla'Ís depressa. Todos os processo~ depressi ...
vos excitam o vago e din1in~eln o número de batÍlnentos cardíacos,' de
sorte, que nos 1~101nentos de susto, angústia e tristeza o pulso falha. Os
doís nervos' podelTI ser excitados elTI pontos os ll1ais diversos. A pressão
sobre o globo ocular excíta o vago e dí11.1inue o núll1ero de pulsações.
Tambell1 o vago é ~xcitado pela compressão da cotuna vertebral no
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Fig. 172 - A menor experiência da vida hun1ana.
Un1 só elétron, cujo peso é de 1/15°000 de un1 quadrilhonésin1o
de gra:ma, faz o coração bater ao incidir sobre os nódulos ner-

. vosos da aurícula direita.

pescoÇOr porque ele se dirige para baixo ao lado dela. O sill1patíco não
.ten1 situação externa C011.10 a do vago lnas desce, a grande profundidade,
do pescoço para o tórax. Si a tireóide aUlnenta, con!-o na doença de
Basedow, .excita o símpatíco que passa p~rto dela e o coração bate de
pressa. COln razão sí11.1.pátíco e vago foraln chan1.ados chicote e freío
do coração. O coração é un1. cavalo que' corre por ?í lneSlno. O sitn
pático é o chicote que o estín1.ulã, o vago a rédea que o freia.

A~ pessoas" norrn.aís não podeln influir ~obre seus batill1.entos car
díacos, poís os centros do vago e do sinl.pático 'estão lnuito abaixo da
córtex cerebral, que é a séde da vontade conscien.te e não' ha nenhulna
ligação direta de~ta para aqueles. Pelo nl.enos não no hóme'm de hoje.
Fíbras de ligação entre centros nervosos não são dádivas da natureza
rnas aquisições do organíslno. Todo indivíduo telu as fibras de união
adquiridas durante a história' de sua espécíe ou durante a sua vida indi~
vídual. As fibras de união hi~toricalnente adquiridas são heranças de
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Fig.. 173 - O eletrocardiograma.·
a) O homenl senta-se nurn banhr. de 4 cubas. A corr.ente elétri
ca enviada pelo coração' ao pulsar é registada por unl galvanô
11letro de corda (b), cp.jas exçursões são transmitidas a um filnl
fotográfico. c) Eletrocardiograma de um c.oração normal. d) Ele
trocardiogran1a de u.m coração doente, conl aun!ento das osci-

lações principais e irregularidade das colaterais.

ínglês Townsend deitou-se ao chão em presença de vários médicos, entre
os quais o fan1.oso Cheyne, fez seu coração parar e durante meia hora
ficou caido seln -pulso' COlno uni cadáver, a ponto dos assistentes teren1.
acreditado na sua lnorte. Ao quererem levantar o suposto luorto 1 re
apareceram pulso e respiração. O luédico e faquir egípcio Tahra Bey
podia não só elevar suas pul~ações a 180 como a telnperatura a 40 e
41 0. Ele utilizava essa propriedade para se curar. Ao contrair u~a

infecção, um resfriado ou uma gripe, ele elevava, várias vezes por dia,
sua telnperãtura até à febre, lnatando assÍlu, dizia ele, os bacilos ·en1. seu
sangue. Na sua opinião quando todos aprendereln a fazer '0 meSlno
não haverá l:nais doenças infecciosas. .

Os ruidos cardíacos. Ao deitar-se à noite· estenda-se o leitor na
cama selU travesseiro: poderá ouvir os ruidos cardíacos. Eles são dois,

nossos 'avós; as outras têm que ser ganhas por nós lnesn1.0S. Adquirir
fibras de ligação é o que se chalna "aprender" .. O ato de aprender algo

, consíste eln criar, rio cérebro, conexões nervosas até então inexístentes.
AssÍln COlno aprendelnos a ler, escrever, calcular ou jogar, tan1.belU poderá
chegar o dia de aprender a dominar o coração. .Os faquíres da Indía
exercitalu-se, desde jóvens, no don1.ínío de seus batÍlnentos cardíacos
e esse dOlnínío chega a ponto de possibílitar a parada do coração. Por
vezes ·essa capacidade se encontra talubeln en1. pessoas fora do círculo
dós ascetas indús .. O fisiologista Weber praticava essa experiência ante
seus alunos. Certa vez foí tão .longe que teve un1.a síncope. O coronel
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o prítneiro grave, forte e longo, o se-gundo mais alto, n1.ais curto e tnais
estalante. Lub-dub... lub.:.dub. .. lub-dub.,.. O primeiro ruido é um
totn muscular tal como o que produzem os mú'sculos oculares ao se
contrair; o segundo re~ulta do fechamento da~ válvula~ semilunares.
Co.mo um engenheiro conhece o estado das máquinas pelo ruido do seu
trabalho, tambem o ,méJico avalia o estado do coraç'ão pelo ritmo, in
ten~idade, di~tríbuição e pureza de 'seus ruido~. É uma arte difícil
~emelhante à de ~finar pianos ,- só adquirida por muito exercício.

. O eletrocardiograIlla. . Como em todos os músculos, tambem
no coração aparece, durante a contração, uma "corrente~:..elétricade ação",
que pode ser derivada e repróduzida num film (fig.. 173-a e b).. A
curva assim .obtida chama-se eletrocar~iograma. (c). O eletrocardio-

Fig. 174 - E' assim qqe morre o coração hU1l1ano.
a) A atividade cardíaca transforma-se nnma revolta geral de todas'

as porções do coração. b) O coraçã~ cansado cessa de ,bater.

ue-.tao·
anóstíco

gratna perlnite dedu~ir, com. precisão, o estado do coração. Nos cora
ções nervosoS êle é trêmulo, nas sobrec~rgas das aurículas aun1.enta a
primeir~ onda, nas dos ventrículos modifica-se a segunda e nas do
1)1úsculo cardíaco a terceira. A fig. 174 luostra os eletrocardiogramas de
dois corações moribundos. O coração a é o tipo ,do coração que ~e
precipita para a' morte, tal COlno se vê na~ doença~ infecciosas. Repro
duziu-se o momento em que terminou a atívidade normal do coração.
Os primeiros batimentos estão meio apagados mas ainda normais. Em
seguida lnodifica-se a curva; o coração já não bate no ritmo normal
aurícula .. ventrículo-ponta, mas inversamente. Finalmente a atívidade
torna-se completamente des'ordenada e aparece a "fibrilação", com
240 batimentos por minuto. Esse coração é como um cavalo qL:e tudo
arr~~sta, em sua louca disparada, até exgotar-se e parar. O coração b
é o tipo do coração que Jucumbe sem rev.olta. O trabalho cardíaco
torna-se ruais difícil, as ondas achatam,,-se, as distâncías entre os bati
mentôs aumentam até 4 ! /2 segundos. Ao último bátimento segue-se
uma linha reta de, parada, que leva à eternidade.

Ao apertar-se a mão de outro hómem, a· corrente de ação cardíaca
flue de um corpo para o outro. Uma mãe, do vagão de estrada de
ferro em que vai viajar, estende,. em despedida, sua mão ao marido,'
que está na plataforn:a da estação. COlU a esquerda ele segura o filho.
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Fig. 175 - O l11édico do futuro
dará, pelo rádio e a teleYisâo, consultas aos .doentes do yapor

"Índia" nos 111ares do sul.

curto e mais
ruído é um
lares ao se

semilunares.
ui o do seu

A corrente cardíaca da ulãe passa, pelo corpo do l11.arído, ao do filho
e assÍtn o corpo dest~ é abalado pelas sensações que a 'mãe experí~nenta

a despedida. Un1.' aperto de l11.ão é .rnais do que o nOl11.e diz. E unl.3
interferência de dois corações que írradian1.. TOl11.ando-se o .eletrocardio
gran1.a de Ul11.a n1.ulher grávida obten1.-se duas curvas: a prímeira conl
80, a ~egunda~ lnaí~ fraca, CaIU 160 oscilações por tuinuto. Esta últíma
é do filho. Si apareCelTI três curvas é que se trata de gêmeos. O eletro
cardíograma é o l11.elhor l1l.eio de rec~nhecer a gravidez gen1.elar.

O lllédico do futuro. UITl eletrocardíogran1.a pode'transrnitir
se à distância. Já o descobridor do galvanón1.etro de corda, o holandês
Einthoven, tirou, ante a .a~sistência, eletrocardíogran1.as de doentes de
unl. hospital situado a vários quilónl.etros de distâncía .. Desde· essa época
inventaran1.-se o rádio e a televísão ehoje podemos, pelo rádio, enviar·
os ruídos cardíacos a qualquer ponto do globo terrestre e tJ-n1.ben1
lnedíante. aparelhos adequados, recebê-los de qualq~er ponto. E ápena3
que....tão· de telnpo a introdução, na prática n1.édíca, de aparelhós de dia
gnóstico à distância. Será um aparelho capaz de, no quarto do doente,
transl1.1Ítir à distâncía a fotografia do enfêrlno: seus ruidos cardíacos, c
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As doença's do coração. UtTIa vez cotupreendidas a ·estrutura
e função do coração é facil compreender tambem as suas doenças, que:
estão resuluídas, de lnaneira semiesquemática, na fig. 176. As doenças
cardíacas, de que já foratTI descritas as inflamações do pericárdio (a e b),
podem ser dividas em duas classes :as enfermidades gerais do coração,
que. aparecem em qualquer idade mas preferem os jóven~, f: as enfermi-
dades específicas da v:elhíce.

II}flam.a.ção cardíaca e lesões valvulares. A críança é muíto
mais sensível a bactérias e seus venenos que o adulto, país só no decorrer
da vida é que, mediante -luta constante contra as bactérias, o hómetTI
adquire as necessárias forças defensivas. Si nas doenças infecciosas. da
infâncía - inflatnação de. garganta, difteria, escarlatina, reumatísmo
artícular - os bacilos e toxinas penetratTI na circulação sanguínea,
acabam passando pelo coração. Neste eles at;1cam as paredes ou as
válvulas, produzindo a endocardite (ísto é, inflamação da menibrana.
lnterna do coração), que é a causa mais frequente de doença do coração
nos n1.oços. Si a ínflamação se propaga às válvulas e deíxa cícatrizes,

eletrocardíogratua; as curvas de pulso e respiração, a tetnperatura e a
pressão sanguínea e, si necessário, até mesmo a imágem microscópíca
do sangue, do fundo de olho ou o exame de urina. Um doente de Bangkok
poderá consultar um especialista de Filadélfia ou de Amsterdão. O
médico de um navio em pleno Atlântíco poderá comunicar-~e com um
ho~pital de New York ou de Stoçkholm e, inversamente, um clínico
de Paris poderá, todas as manhãs entre 9 e 10 horas, atender sua clíentela
de todas as partes do nlundo, conversar com 'os pacientes c medicá-los..
No quarto do médico do futuro haverá Ufil mapa-mundi, em que se
Iluminarão os pontos de onde o chamam os pacientes. Ele liga para
o n. o 23: Ceilão. No quadro apareée a figura de uma menina que
respira com dificuldade: é a filha de um fazendeiro que foi mordida
por uma serpente, O pulso está a 40, a temperatura a 35,4, a pressão
sanguínea a 72 - é uma grave insuficiência cardíaca.. O. professor dá
seus conselhos ao médico assistente e depois liga o n. o 9: Bolívia. Um
moço, -viajando pelos Andes a 4000 metros, sofreu ulua' hemorr4gia

pulmonar. Agora o n. o 4: Cairo. Conhecido egiptólogo assenta-se
prostrado numa cadeíra: teve à noíte um. ataqu~ do coração. Prova
velmente todo mtdico do futuro terá desses aparelhos de diagnóstico à
distância, com que vigiar seus do~ntes e à noite, antes de recolher, com
uma vista d'olhos ao quadro êle controla seus casos mais graves e receita
para a noite. E talvez numa estação central se reuna uma comissão de
especíalista~para orientar 'os médicos de todos os paizes sobre casos lTIuíto
importantes - um congresso médico mundial que ponha a serviço da .
humanidade ínteíra os conhecimentos e dotes dos n1.édicos mais ex
perientes. O díagnóstico à distância - marcará uma nova época nos
niétodos de trabalho médico.
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Fig. 176 - As doenças do coração:
;:l) Pericardite seca. b) Pericardite ún1ida~ c) Endocardite. d) Estreitanlento
\"ah-ular~ c) Dilatação \~alvular. f) Degeneração do ll1úsculo cardíaco. g) 111
flan1ação do 111úsculo cardíaco. h) Calcificacâo dos yasos cardíacos. i) ~rom

base dos ,-asas ·cardíacos. k) En1bolia dos:> yasos cardíacos. 1) Ruptura' dos
'",asas ca.rdíacos. 111). Os nódulos nervosos do coração, orjgen1 mais frequente 
clãS doenças ,cardíacas nef'"OSas. n) Dilatação das grandes artérjas do cor-

po (aneurisDla).

as válvulas retraen1.-se e torna11."l-se ou lTIuito estreítas (estenose das
álvulas cardíacas d) ou l1.1.uíto largas e ínco11.1.petcntes (ínsuficiêncía

da's válvulas e). O sangue tel1.1. dificuldade em passar através da~

álvulas estreitadas; no caso de insuficiência o sangue: reflue depois
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de' fechada a válvula. L n1. 'coração con1 lesão valvular é 111enos' apto
para o trabalho - COlno U111 motor de seís ~ílínd.ros que só tr balh ~c...

con1 cinco - mas un1a vez adaptado a essa lesão - o que, nos C1 S

favoráveis, se dá em 1 a 2 anos - ele pode trabalhar tão bern corn.'
ULTl coração normal e ísso até idade avançada,

A dilatação cardíaca. Para compensar as lesôes valvuIare l

coração, como um 111otOr COll1. válvulas defeítuosas, tem que trabalh ,
l11.aís e esse excesso ,de trabalho faz aumentar a sua nl.a~sa: sobrevem
dilatação cardíaca. O indivíduo com lesão valvular adquíre UIl1 coraç....
esportivo setu que pratique e~portes. Toda sobrecarga do coração pr
duz o seu aUlnento. Si algúen1. bebe diaríanl.ente vários litros de cervej
alell1. do .:>angue o coração deve bombar esse excesso líquido e por .
aunl.enta de tamanho - é o coraçl'o dos' bebedores de cerveja,

A iTlflalllaçâo do ~úsculo cardíaco. MUltas toxínas bacilares '
,'- por exemplo a do bacilo da difteria - lesan1 tanto os 1l1.llSCulos es~

quelétícos COlUO as' fibras musculares do coração., Por isso depois de
c;ertas doenças infecciosas, COll~O a difteria angina, gripe, tifq, os hónl ns
sente111-se cansados. Os lnúsculos esqueléticos foralu favorecidos pel
repouso, no leíto durante a enfer111ídade e por ísso consegueln vence.r; o
111al. Mas o coração não teve repouso algul1l.; nele o dano é 111aíor que
nos denl.ais órgãos e por isso durante 111.uÍtas .infecções sobreVe11.1 faciJ~

mente unl.a inflamação do 11.1úsculo cardía~o (111iocardite). A 111.iocardlt'(:
aguda é não raramente causa do êxito letal das infecções grave.s.
- Mais frequente que a luíocardite aguda é a de evolução cránic :c

prol011gada, que na realidade não é ·Ul1l.a ínflarnação verdadeira 111.as sin
uma lenta degeneração das .fibras do músculo cardíaco. Ela principi.. '
quasi Sel11.pre depois dos 35 anos, sendo ,a principal causa da düninuíç" I

da capacidade de e~forço fí,:)ico do~ hónl.ens de Ul.ai.s de 40 anos. Ela
afeta sobretudo os índivíduos que durante anos esforçar~11.1, no trabalh
ou no esporte, o coração ou o lezaram pelo uso habitual de veneno.s ..
Não quer isso dizer, todavia, que o fUll10, café e álcool lesen1 se111pre
o coração. Ao contrário: entre os indivíduos fortes que cheganl. ~

velhice Il1.uitos abusaraln do café e· do álcool, do f~mo e da carne e
poucos erall1. apóstolos da abstinência, de sorte que quasi se poderi"J..
chegar à conclusão oposta e dizer: o uso' constante dos chal1l.ados venen s
cardíacos fortalece o coração não só contr.a as doenças J;11as ta111ben1
contra a velhice. Talnbeln a miudo se nota que as pessoas que 11.1uít·
sorreranl. e n1uíto lutaran1 permanecen1. fortes e lnoças: "o que não l1l.-e:

111ata torna ... rne luais forte". Mas não si sabe si eles foran1 robustecidos
pela vida e pelos venenos ou o contrário. De 12 indivíduos que beben
11.1.uito café ou fUIl1.am en1 excesso, 4 apreSentanl lllna degeneraç5:o
pre111atura dÇ) 111úsculo cardíaco, 4 parecen1. não sofrer ':l 11.l,ínín1a ín
fluência e 4 tornanl.-se particulannente resístentes à doença e à ida (c...

tornanl.-se os fenót1l.enos de 80 e 90 anos. q ue a 'Odos CaUS:lt11 .. dnlít. - ,
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ç'lO. f\'las qucnl saberá qual o seu lote? Corll a degeneração n"liocárdica
passa-se o lnesn10 que con1 os cálculos biliares ou a calcificação arterial:
uns são vitin1.as deles enquanto outros são poupados, sen1. que se possa
dizer a razão de un1a cousa e de outra. i\1aís decisiva que o nl.odo de
vida é a predisposição farniliar e a constituição individual. A degenera
~ão rníocárdica está en1 prin1.eíro lugar entre as doenças' da velhice. Mas
na nl.aíoria dos ca~os ela é destíno e não culpa. Adquire-se por sorte
e 11:1'0 por tTlerecín1.ento.

A al1.gil1.a pectoris. Quasi tão frequente con10 a degeneração
:b nliocárdío é a degeneração senil das artérías do coração (h-/z).

Grande parte das.'lnortes prelnaturas, entre 50- e 70 anos, resulta de calci
ficação das artérias coronárias, isto é, de esclerose coronária. As arrérias
do n1.íocárdio sofretu lnais que as do resto do corpo por estaren1. sítuadas
dClitro do luúsculo cardíaco, que as cOlnprínl.e ao contraír-se.· hnagíne
_c o tubo de borracha de uma b011.1ba de ar que fosse esprin1.ído, un1.a
\: ez por segundo, pela tração da bôn1.ba, isso durante 50, 60,' 70 anos
;) fio. Esse é o destino das ~rtérias coronárias: Por isso élas caen1., nIaís
cedo e luaís facíln1.cnre que a~ outras artérias, vítitnas da degeneração
senil (h) . No ·início dessa degeneração elas tendem ao eSpaS1TIO: con
traen1-se e pern1.anecern., por algut1.1. ten1.po, estreitadas. Durante esse
período o luiocárdío não recebe' sangue e ís~o provoca unl. aces~o de
angina pectori~. E~se espasn1.O, não só é doloroso C011.1.0 ainda aCOIU

i anhado de sensação d~ sufocação e nlorte próxüna.

TroITlbose e eIllbolia. Tronibose é. .a forinação de coágulos
sanguíneos dentro dos vasos. Enl.bolía é a obliteração de utn vaso por
un1. desses coágulos víndo de outro lugar. Os coágulos (i) forlnanl-se
facíhnente nos vasos contraídos ou estreitados por calcificação. Sí UlTl

desses coágulos obtura a artéria, deíxa de receber sangue o território
irrigado por esse vaso (lz). Pequenas regiões podelTI,' sen1. inconveniente,
deixar de receber sangue 'ou o receben1. dos terrítórios vizinhos por ll1eío
de colaterais. Mas s~ se interrolnpe, por longo t~t1.IpO, o, fornecín1ento
de sangue a zonas n1aiores do coração, este sucutnbe e con1. ele o indi
vídúo. Enl circunstâncias favorávei~ a tron1.bo~e ,pode forl1l.ar-se 'e
depoi~ desaparecer. .

A SÍIlcope. Cha~1.1a-se síncope a súbita parada do coração. Pode
ter causas diversas: unl coração pode não recobrar-se do espasnlO de
suas ~rtérias e perlnanecer e11.1 contratura; unI grande coágulo pode
pôr fora de ação U111a parte in1.portante do luiocárdio, que deixa as~in1

de trabalhar; utna artéria luiocárdica, enfraquecida pela idade, pode
rOt1.Iper-Se e, et1.1. poucos segundos, o sangue encher o 'pericárdio (l) ~

pode ~arrebentar-se Uln dos grandes vasos situados na vizinhança do
coração (n). En1 todas essas catástrofes, 'que surgelTl con1.O um ráio en1.
cetl sereno, diz-se: o hÓtnenl tnorreu de unIa síncope cardíaca. Si do
ponto de vis.ta científico se trata ~e processos lnuíto diferentes para a
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Fig. 177 -' O coração ··nervoso".
Na fila inferior yê-se U111 hOlnern en1 6 arividades. Enl Cin1:1 os
respectivos O:1tinlentos por minuto. a) Coracão n01'111:11. b) Cor:l

ção ner\"oso. c) Cor:lç~o d~cnte.

110

o coração nervoso. O coração nervoso é Ul11. coração organi
can1.ente são mas que reage anorrnalrílente aos estímulos nervosos. Os
indivíduo~ que têm coração nervo~o, el11.bora talvez sofra-~ l11.aís que
os com Ul11.a grave degeneração do tnúscu!o, têm Uln coração que não
é doente mas apenas nervoso. O coração doente é um auto C0111 1110tor
defeituoso., O coração nervoso é C01110 um auto cujo condutor esteja
excítado. O carro é bom mas não anda direito. Na fig. 177 estão super
postas as curvas de pulso de três corações. O coração. norlnal (a) adapta-se
aos esforços 111edíante Uln aUlnento adequado do número de batÍlnentos,
voltando rapidamente ao nllmero normal. O coração doente Cc) tra
balha duradouran1.ente COl11. nCU11.erO de batÍlnentos elevado, 111.eS1110
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vítÍlna é a n1eSl1.1.a cousa: en1. poucos instantes êlf;: perde a vida, o que·'
é· um fin1. feliz e pouco doloroso. COl1.1.0 as artérias se contraen-i
ou arrebentan1. de preferêncía durante Ulna grande en10ção, triste
ou alegre, que eleve a pressão sanguínea, a síncope afeta a lniudo in~

divíduos en~ meio a uma vida atíva: o artista na sua.atividade, o velho.
mestre p.a sua festa jubilar, no mOl1'1ento justo en1 que lhe des.ejavanl.
« lnuitos anos de velhice socegada". .
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durante o sono! Dur.ante os esforços o núlnero de batimentQs não
aumenta de 20, como nos corações nornl.ais, nl.as de 40, e só lenta
mente volta ao normal. A curva do coração nervoso (b) oscila pato
logicamente mesmo durante o repouso! . Nos esforços ela aUlnenta ~x

cessivamente e a volta ao normal se dá igualmente COln excessiva
rapidez. · Essas ondas a pique revelam um transtorno nervoso e não
orgânico. No sono a curva do' coração doente permanece ~lta, enquanto
a do coração nervoso cae ao normat com a interrupção dos est'ínl.ulos
nervosos dos mundos exterior e interior, oscilando irriquietamente num
e noutro sentido. A queda do número de pulsações durante o sono é
~inal seguro da natureza nervosa de unl. mal cardíaco. Mais da rnetade
de todos -os supostos doentes do coração não têm lesão cardíaca, sendo
apenas doente~... da vida. A nevrose cardíaca é na grande maioria dos
çasos, a expressão de transtornos da vida psíquica. De nevrose cardíaca
sofre a moça que teln Ulna irmanzinha mais bonita; dela sofrem o
funciQnário que não progride em sua carreira, a datilógrafa que con- .
templa no jornal as beldades do cinema e todos os jóvens que, por de
feito de educação p~terna ou escolar, sofrem de um receio qualquer:
receio de fracasso na vida profissional, receio de perder o emprego, medo
de viver, pavor das doenças; .dela são vítimas as mulheres insatisfeitas
ou desiludidas pela vida matrimonial ou sentimental. Essas insatis
fações íntimas podem não ser percebidas pela sua vítima, pois justa
mente os que as ignoran1. e que as negaln perentoriamente quanto inter
rogados a respeito são os que, como compensação por esse sofrinl.ento]
procuram tornar-se interessantes. .A nevrose cardíaca não é doença mas
sofrimento. Ela não mata mas faz sofrer até que sejam erradicadas as
causas íntimas ou até que a idade venha extinguir o~ desejos e sofrí
mentos Oe COln eles o mal. Remédios pouco valenl. e só pode ser útil
o lnédico que escrutine '0 indivíduo e o guíe para o caminho certo. In
felizn1.ente isso é lJlaís difícil que' receitar bromo ou valeriana.
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As -Attérias

A estrl.ltura das artérias. ChalUan1.-Sc arterlas os vasos que.
saem do coração e enl que este lança o· sangue.' Elas precísalu resistir a
uma forte pressão sanguínea e por isso têm ut1.1.a parede extremamente
resistente. As grandes artérías próximas ao coração aguentan1. uma
pressão de 20 atmosferas! Cornô nossas locolnotívas rápidas trabalham
co"m uma pressão de 10-16 atn1.osferas, poder-se-ia, si fosse possível
e 'itar· que as artérías se queinlassem, fazer uma loconl0tiva funcíonar
com artérias nela colocadas! No íntin1.o é a artéria U1U tubo muscular
de: fibras anulares (fig. 178-a). Para maior resistência as fibras são
e.ntremeiadas de tecido conjuntivo (b), de que ha uma canlada na face
ínterna (c) e outra na face externa (d) do tubo lTIúsc.ular, anlbas trans
formadas cnl fi~ras elásticas. Essas fibras clá~ticas, que, para maior
reforço, são pregueadas, fazenl a artéria contraír-se COlno UlTI tubo de
borracha. Para o sangue não friccionar-se nas pregas, o tubo é revestido
internanlente por um tapete de células chatas Ce). Po~ fora o tubo é
acolchoado por tecido conjuntívo frouxo (f),· que atnortece os golpes
elo pulso. Nessa massa. alnortecedora ha pequenas ,artérias colaterais (g)
e linfáticos (h), que nutrenl as células da parede arterial. Cada artéria
tem ·suas artérias próprias, os "vasa vasorum". Alelu disso a parede
arterial é percorrida pai uma") rede de nervos, que regulalTI o calibre
do vaso (fig. 183),. A artéria não é n1.orta corrlO um tubo de borracha
luas sim um -órgão que torna parte ativa na vida do corpo e cuja função
é de enorn1e importância para a capácidade e o bem c~tar do organísn1.o.

Os capilares. À lTlcdida .que se afastan1. dq 'coração as artérias
vão se ramificando e tornando-se cada ve~ mais finas. A ramificação
obedece ao seguinte principio: a soma dos dois ramo~ de. un1. tronco
tem um diâmetro transversal maior que o da artéria tronco. ·0 sistetna
arteríal vai se tornando, a medida que se afasta do coração, çada vez
mais espaçoso; a corrente sanguínea torna-se mais ·larga e assím vai
diminuindo a sua velocidade. Tambem a pressão sanguínea vaí di..
111inuindo, peto que a parede arteríal se torna maís fina. Os ralUOS fi1.ais
finos chan1am-se: capilares (por comparação com fios de cabelo) clnbora
na realidade sejam 50 vezes lnais. finos que t~tn fio de cabelo.. Ton1.C-
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Fig. 178 - Eis a p~rede :1fterial, de cuja reslstencia, D1ais que de
qualquer outro fato, depende a felicidade ou infelicidade humanas.
De doenças dessa l)arede arterial 11101Te a Jnaioria dos hon1cns. i\.. es-

querd::l COl baixo: a estrutura sinlpJes da parede de Un1:1 yeia.

se urna agulha e suponha-se que não seja feita de aço l11.aS de carne. Enl.
cada fibra de carne do diâlnetro de lana agulha há, lado a lado, 200
fibra~' musculares, cada.um~ aconlpanhada por cinco capilares, ou se}a
i 000 capilares nutTI alfinete! (fig. 13 t) .. (9.hótuem tcm aproxinla
d,unente 50 quilos de: carne n1.uscular·. QuelTl gostar que. calcule quantas
~.rte:r:íolas perCOrrelTI o ?eu corpo. .Não sCJ1do o h6men1. ~Ó de carne, é
~lre:císo lTIulríplicar por 2 o núnlero obtido. O número de artérias é
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Fig. 179 -'."0 corpo é 'feito de Ya~os" (van I-Ioorne, 16<)0).
\7eenl-se aqui - 111uito aU111entados - os yasos de 1/3 de centÍlne
tro quadrado' de parede do estôlnago. ])0 InesnlO modo todo o

- corp.o é cheio de vasos.
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trava na Holanda, afín'l de adquirir culrúr~ para o seu novo Ílnp~rio,
ficou tão, impressionado que comprou' a preparação. Mas ela chegou
estragada à Rússia poís os n'larinheiros beberam o álcool dos vidros.

Cada capilar tern.' cerca de 7:i de lnilírnerro de comprÍlnento. Si
colocássemos lado a lado todos os capilares hunlanos ~les pod~rianl

dar 4 vezes a volta da terra. O diân'letro de todos os capilares juntos
é superior a 6000 lnetros quadrados, ao passo que a artéria~n'lãe1 a
aorta, relU Uil'l diâlnetro apenas de 5 Cln quadrados. Mas a 'quantidade
de sangue que passa pelos capilares 'na unidade de tempo não é li1.aior

23-+

íncolTlensuráve-l e ultrapassa qualquer capacidade imaginativa. Já o
déscobridor do ll'létodo de tornar as artérias viziveís, mediante injeção
de uma n'lassa verlnelha, o holandês Hoorne, ao examinar a sua prí-,
meira preparação, exclamou "o corpo é feito de artérias", embora
quando muito tivesse conseguido visualizar a quarta parte das artérias
realtneqte existentes (f~g, 179). Pedro ° grande, que então se encon-
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Ic'ig. 180 - O sangue corre depressa ~

A travessia do - coracão dU[;l I ~/!

segundos e a da circ~11aç3o PUlrllO
nar 5 segundos. O percurso coraç'âo
cerebro-coracão dllra 8 scg'undo~ c
'0 percurso' c~ração.,..pé-coração18 se-o

Q"undos.
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que a - que flue pela aorta. Colo
que-se uma peneira debaixo do cano
dágua e procure-se conservá-la cheia
de sorte que' do cano saía uma'
quantidade de água igual à que passa
pelos buracos da peneira. Isso é
possível desde que se alargue o cano
dágua. A água saí COln violência
pelo cario estreito, enquanto passa
vagarosaluente: pelos 11.1.uitos buracos
da pepeira.

E desse 11.1.odo que o sangue flue
pelas artérias. A aorta é percorrida
com velocidade de metros. Mas à
medida que se afasta do c"oração a
velocidade da corrente vai dimi
nuindo e nos 6000 lU2 de capilares
ela é quasi nula. Para percorrer
lneiü milíluetro de capilar é preciso
Uln segundo. Nesse segundo C011.1.
pleta-se o "metabolí~mo". O san
gue' não abandona os tubos vascula
res. Ele percorre sempre o siste11.1.a
fechado da circulação. Mas a parede
do capilar é delgadíssima. Através
dela o oxigênio abandona o sangue
t; expulsa dos tecidos o gaz carbô
nico. Talubem as deluais substân
cias nutritivas passan1. do sang~e
para os tecidos e destes para aquele.
Com isso, o sangue con1.pletou a sua
tarefa e pode voltar para o coração.
Prín1.eiro os capilares .descrevelu um _
arco, a alça capilar, unindo-se depois
corn os capilares vizinhos para for
l1.1.ar tubos de maior diâmetro, as veias, que conduze11.1. o sangue de volta
ao coração (fig. 120, 121). Nas artérias o sangue espalha-se por todo
o corpo; nos capilares chega ao luáxímo de sua dístribuição e nas veias
ele regressa ao coração. Na fig. 160 pode-se acompanhar o catnínho
exato do sangue. A grande circulação,. que percorre o corpo todo,
acrescenta-se a pequena circulação, que faz o sangue circular' pelos
pulmões, Nos puhuõés as artérias ralnificam-se até terminar en1. fí
níssin1.os capilare>, através de cujas paredes se dá a troca dos gazes. Essa
troca dura cerca de 1 segundo. Mas o sangue percorre a círculação ín
t~íra C011.1. velocidade espantosa (fig. 180). A passáge11.1. pelo co.::ação

Já o
nte injeção

sua prí-.
embora

vo imp~rio,

s ela chegou
dos vidros.

imento. Si
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t"ria-nl.ãe, a

quantidade:
não é lTlaior
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dura 1 1/2segundos, o circulto coração-puln1.ão-coração, pela pequena
circulação, dura 5 - 7 segundos. O con1.primento do circuito .peta
("rande circulação depende do caniinho seguido pelas células sanguí
neas. De cada vez elas seg~ten1. um canlinho diferente; 1/20 do sangue
passa da aorta para as artérías' coronárias e pereorre O' coração. Essa curt a
viágelu cOlupleta-se. naturalniente etn pouco tempo: 3-4 segundos.
O sangue que vai 'para o cérebro gasta 8 segundos para voltar. O sangue
que, através do tronco, chega ao~ dedos do pé gasta, nessa longa viágenl.,
18 segundos. Para dar a volta ínteira das duas circulações - isto é
para a viágen1. coração-puln1.ão-coração-cQrpo-coração - são precisos,
confor11.1.e a distância percorrida, 10-23 ~egundos. Sí~ devido ao tra
balho ou à febre, o coração bate nl.ais depressa e COiU n1.aís força, duplica
a velocidade. sanguínea. No decurso de uni dia luna célula sanguínea
faz cerca de 3000 viágens pelo duplo 8 da circulação.

A lllicroscopia capilar. En1 certos pontos do corpo, con1.O nas
dobras das unhas do dedo, os capilares podelTI ser exatninados díreta
n1.e!~te ao 11.1.icroscópio (fig. 181). Nos recen1. nascidos as artérias estão'
aínda nas profundezas da pele e ainda não enViara111. à. superfície as alças
capilares (a). Só no fín1. do prÍlneiro ano de vida é que elas aparecen1.
e por elas se pode avaliar o grau de desenvolvi111.ento da criança. Nuina
críança .normal já nessa época elas deven1. ser altas (b). Si elas foren'l
baixas 11.1.as bem confor111adas (I) é que a criança é "retardada". Prescre
vendo-se a U11.1a tal críança extrato de: tireóide:, óleo de fígado de bacalhau,
iodo, hel.Íoterapía, C011.1 o desenvolvínien[O geral é estímulado o dos
capilares (g). Si as alças. capilares [oreu1 nU111erOSas 111.aS 11.iaI confor-·
rnadas, sínuosas ou ran1.ificada's (d) a criança não é retardada mas 11.1301
fortnada, um erro de construção da natureza. Não dá resúltado nesse
caso qualquer trata11.1ento, sendo necessários os cuidados e. a educação
de um asilo.

A "nevrose vasc\.llar".· Ha U111.a classe de: inc1ivíduos denon1í
nados vasoneuróticos, isto é, nervosos. vasculares.. A se111elhança. da_
neurose cardíaca, neles as alças' capilares reagen1. com excessiva vío
lêncía. Eles lTIuda111 rapida111.ente de cor, enrubecendo até a ponta das
orelhas à tnenor amabilidade ou grosseria, espirrando à lnenor. corrente
de ar, sofrendo, de enxaqueca (espaslno do~ capilares das 11.1eníngcs.
cerebraís) nàs mudanças de tenipo, tendendo ao reuu1atislno (esp'aslTlo

. capilar nos lnítsCldos), sofrendo a miudo de resfriados, diarréias, dor de
estôtnago, tendo pele muito sensível. Pas~ando-se a unha do dedo sobre
seu dorso, aparece neste. un1.a risca vcrlnelba, por vezes Ines111.o tume
feíta, que dura alguns minutos. Ness'es vasoneuróticos encontrarn-se.
imágens capílare~C011.1.0 a da fig. 134 ~o músculo reun1ático e da fiB' 181 d.

As veiàs. Nas veias,' que levan1. o sangue ao coração, nãodol1.1.ina
unl.a pressão positiva C0111.0 nas artérías l1.iaS o sangue é aspirado, sob
rressão negativa, pelo coração.. Por isso· é que i parede das veía~ é
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. Fig. ]81 - ...-\ lllicroscopia capilar.
Exan1ine-se a ín1agC111, explicada no te\:to. De a até c (linhas de. desen\'oh-i
·mento da criança nornlal), de a até e (desenyolyiIl1ento eh. criança COD1 de
feito psíquico), e de (f até g (desenyoh-in1ento da' criança retardada que pode

ser cllr;.lda pelo' tratanlento adequado (bordo esquerdo da imJgem).
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Fig~ 181 - i\.S varizes e seu tratan1ento.
a) ~r\spccto ex:tcrior das ,-arizes; b) Posição aconselháycl do lej.ro~

par~ o repouso da noite; exercícios conl a perna; c) Band:l
gcn1 contra a úlcera yaricosa.

A, cutaneas
111esmo ~

Talube
a pele e
estavam c
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n"lani-Se eln tubos nodosos e s{nuosos, com largas dilatações: as varizes
(fig. 182a). A seu nível estagna-se O sangue, os tecidos sofre:ni pelo
acún1ulo, de substâncias de elin1.inação, a pele coça,' escure'ce: e: por
vezes fere-se: o que dá lugar a feridas, as úlceras varicosas.

Prc~enção é. o il1.elhor ~tratamento das varizes. Quelu tiver tecido
conjuntivo fraco não deve escolher profissão que obrigue a ficar de pé:
padeiros, carteiros, arrumadeiras, etc. Ao aparecerem ·varizes, forta
lecer as fibras. conjuntívas e luusculares da pele e: vasos por lueío de .
ginástica. O tuelhor e;"'ercício ativo consíste em distender, numa calua
inclinada, um peso progressívamente aumentado de.5 até 15 quilos (b).
Para a noite os pés do leito devem ser elevados de alguns centímetr~s.

Ante a ameaça de lesões ,cutâneas, instituir desde logo tratan1.ento n1.édico
e aplicar às pernas ·Ul1.1a bandágen1. que ín1.peça a e5tase sanguínea. '·Nos
pontos já ulcerados o il1édico aplicará U1TI ,penço de deniora (c).

delgada. As veías são C01UO as mangueiras usadas pelos b::H1.1.beíros. ~

Para irnpedir o sangue de retroceder· as- veias que sobelll da parte baixa
do corpo, possueni válvulas. Na fig ... 178, esquerda, vê-se a estrutura da
pared~ venosa.

As varizes. As veias das pernas são, entre todas, as niaís sobre
carregadas pois nelas Ulna alta e pesada coluna sanguínea sobe da sola do
pé 'perpendiculartnente, para o coração. Nos fndivíduos com tecido con
juntívo fraco a parede das veias da perna cede, as válvulas não se fecham
ben1., o sangue estagna nas válvulas ou retrocede e as veias transfor-
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Os v-asorn.otores. 'Todos os vasos do
corpo são rodeados de lltna densa rede nervosa;
esses nervos são chatnados os, vasotnotores,
ísto é, movimentadores.dos vasos (fig. 183).
Toda fibra muscular da parede arterial é li
gada ao sistemà nervoso p'or um eletrodo e
meSlno os capilares nlais finos' são rodeados
de fibras. . Enquanto as artérías do corpo
hUlnano, colocadas uma após outra, atíngi
ríaln Ulna extensão de 150 000 km, os nervos
vasonlotores - poderiam formar luna trama
nervosa que fosse da terra à lua e voltasse. Os
vasonlotores têtn por função provocar Uln
certo grau de tensão das fibras musculares
arteriais, isto é, cOlnunícar-lÍ1es un1 "tônus",
e ainda alargar ou estreitar as'
artérias, cànforlne as necessi
dades. Os vasos do,corpo são
como as rúas de Ulna cidade:.
Embora selnpre existentes, não
estão a todo tnomento cheios
de gente. Conlo a lnaiaria das

- ruas, tambem as artérias só
estão parcialnlente cheias. U n1
perfeito sistelna de conlportas
assegura-lhes a abertura e dila
tação. Pode-se calcular que
perlnanece aberto ao sangue 'fig. 183 - Estes são os ncrvos Ya~CULLrc:),

quc, por excitação da parede arterial, pro-
apenas cerca de 1/10 do espaço duzen1 o aunlcnto da pressão sànguíJ1c~L
arterial existente.

O choque. Si os vasonlotores falharn em sua função e cae a.
tensão da parede vascular, de tal sorte que o sangue se espalha por' todo
o' corpo, coração e pultnões deixam de receber a quantidade necessária
para lnanter-se cheios, o cérebro torna-se vasío de sangue e o hómem
sofre Uln "choque'" e cae em "colapso". Após as refeições a massa
principal de sangue flue para os órgãos abdolninais, o cérebro fica vasio
de sangue e por isso., após Ulna refeição coprosa, ficamos rnorosos. IICom
ventre cheio não ha estudo satisfatório!" . T alnbelTI os lnúsculos vasios
de sangue não funcionanl a contento. Cotn o estôll1ago cheio não se
deve tomar um banho, sobretudo q~ente, pois o calor alarga as artérías .. '

,cutâneas e o c'oração 'não tem força e sangue suficientes para írri:gar ao
111esn10 tempo doís territóríos tão grandes C01110 as vísceras e a pele.
Talnbeln não se deve nadar COln estônlago cheio pois ,durante a natação
a pele e os ll1úsculos ench_eln-se d~ sangue. ~1as conlo as v1sceras já
estavanl cheias de sangue para o ato díge,stívo, não ha suficiente sangue:(c).
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disponível para o coração, pulmões, e c~rebio; daí o perígo de caraça: ~

e' cérebro· ficaren1. SelTI sangue, donde' o choque. O índivíduo 'tamben1
entra en1 choque· após acidentes graves, envenenamento por cogumelos
alítnentlcios, mordida de serpentes e por vezes no decurso de doenç :
ínfecíosas agudas. fn1 to.dos esses casos. a força do traurnatísmo ou d

ação do.. veneno paralízaram o centro cerebral para o tónus dos vaso-'
Juotores : os capilares relaxaram-se e encheram-se de sangue. PaítJ
voltar'à con1paração con1. urna cidade. . as massas human'as fluen"l do
ínterior da cidade para os arredores, a central telefónica, as usínas elétrica'"
e as estações ferrovíárias esvaziatn-se e paralísan1. seus servíços. Assihl
tarnben1 no corpo en1 choque. Utna fortna ben1 conhecida de choqu!(.
é o "knockout". .

o l{l"lockout. Ao' receber o bo~~ur utn forte golpe, por baix í'

contra o queixo, o crSneo e especialn1ente' o lnaxílar inferior Sãb com·
prín"lidos contra a nl.:1ca, de sorte que cérebro e medula espinhal mutua·
Inente se cOlnprín1em (fig. 184-b). Na porção nervosa corresponden c
está o centro dos nervos, vasculares. Esse centro traumatízado cessa de
funcíonar: ha un1a paralisia dos vasomotores, abrem-se as largas
artérías abdolninaís, para o territorio abdoIninal flue sangue dó coração)"
pulmões e cérebro e o boxeur cae ao solo í1).~onscíerite. O efeito se obtenl
quando é atingido não o centro vaS01110tor do bulbo tnas as tern1inações
períféricas dos nervos va~culares no abdolnen, por ex. com un1 golpe
sobre o estôlnago. O estôlnago é cOn1.O un1.a· bola cheia de ar. Quan v

golpeado, êle pode arrebentar lnas -'isso é raro poís o boxeur luta conl
.estômago vasío. Atraz do estôn1.ago está o plexo solar, centro do~

nervos vasculares do abdon1en. Esses nervos paralisam-se conl. o golpe:
os vasos abdo1l1ínaís relaxam-se e enchetn-se de sangue vindo do coração

j

puln1.ões e cérebro e o indivíduo cae en1 consequêncía do soco. A açio
desse golpe baixo pode ser tão prolongada que a perda de consciênci,l.
não é .apenas de 10 a 30 segundos n1.aS ,tão longa que o coração deix;.l
de bater por falta de sangue e a vítín1~ lnorre. Por ísso os golpes baixo.~

são estrítan1.ente pro~bidos no box. No pescoço as fibras do vago e do
sín1pátíco descen1. perto da coIuna vertebral e sua tran1.a forn1.a ai o
plexo carotidiano. Ao ser ele atingido por um g'olpe, o coração para t:

o indivíduo 'cae inconsciente (c).
. Choque, colapso e knockout são casos excepcionais. Na vida no[-
rnal os vason1.otores regulam. fldn1íraveln"lente a dístríbuição de sangue
pelo corpo. Graças a un1.a abertura alternada das COluportas todo órgio
recebe sempre tanto sangue quanto pr:ecisa. O centro dos vasomotores).
situado nas profundezas do cérebro, está ligado aos outros centros cere
braís e trabalha automaticalnente en1. ligação com eles. Ex·alninen10.s
a fig, 185-a. 12 X 14 serão reahnente 178? Calculen"los. No n1ü

n1.ento exató en1. que começaln~s- o cálculo dilata n1-se as artérias d:2

córtex cerebral, sobretudo as do centro do cálculo, e o sangue flue dd.':::
vísceras para o cérebro. Pressão sartguínea e nún1ero de pulsações au-
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Fjg. 184 - a) O golpe profundo ·contra o plexo solar paraliza as ar
terias intestinais e o co~ação esvasia-se de sangue; b) O soco' no
queixo irrita o bulbo e os centros dos nervos vasculares; c) O golpe
contra o plexo carotidiélllo no pescoço provoca contração c pa-

rada do coração.

·tnentanl. Si antes desse cálculo colocássemos a pessoas ,em. experiência
numa balança Inuíto sen~ível veríamos que durante o cálculo ela se

I deslócava, com a corrente sanguínea, no sentido da cabeça. Contemple
lnos agora o limão da .fig. 185..a e ín1.aginemo-nos a comê-lo. A essa
idéia as glândulas digestivas COlneçan1. a elaborar seus sucos .para diluir
o ácido do lín1.ão que logo chegará ao estômago. As 'artérias das glân
dula~ ~alívares, do estômago, do fígado e do pânereas dilatam-se., essas
vísceras enchem-se de sangue, o cérebro esvasía-se e a balança pende
para o lado do abdón1.en .. Si o corpo' está superaquecido! os vasomotores .
abrem as artérias da' pele e nós envermelhanlos e suamos para perder
calor. O hón1.enl. no verão é um prato de sopa conl. larga superfície
fumegante (fig. -185-b). Si ao contrário o ar exterior está frio ou en..
tramos num banho frio, os vasomotores cerran'l os vasos cutâneos, o
sangue acumula..sc: no centro do corpo e assín1. evita-se o resfriamento.
No inverno o hón1en1 é un1.a garrafa' térmica.
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Fig. 185 a :- Suponha o leitor que deve
morder o limão: à sangue flue para o
aparelho digestivo. Em seguida calcule:
12 vezes 14 serão 178? O sangue ascen-

de ao cerebro.

100 tanto qua~to o núlnero de anos.
Aos 20 anos é apro'xín1adamente
120, aos 40 anos 140, aos 60 anos
160. O hómem moderno, diz~e

a luíudo, está retesado. Não só
nos musculos grandes como nos
pequenos. Não só nos músculos
das bochechas; que fazem ranger
os dente~ no sono, no diafr~gma,
que íPlpede a livre respiração,
não só nos músculos íntestinaís,
causa da prisão de ventre, mas
tambem nos tuúsculos das pare
des arteríais. Essa contratura
dúradoura dos rnúsculos arteriais
a causa principal do aumento é
excessivo' da pressão ;;·anguínea,
que hoje grassa cpidemícan'lenre'

.entre os hÓlnens. Os 'músculo~'

vasculares' rcag~n1 delícadamcq.te.
Essa contração duradoura dos
tnúsculosarteriaís é a príncípal
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A pressão sanguínea. A
tensão que os vasomotore~, graças
a sua "corrente tôníca", geram
nas par~des arteriais é chamada
erroneame.nte pressão sanguínea.
O nome próprío ser:ia tensão arte
rial. Mede-se a pres~ão sanguínea
enrolando-se no braço uma braça
deira de borracha em que se
insufla ar até que a pressão da
braçadeira faça cessar o pulso no
punho. A pressão lída nesse

A '"lTIOmento num manorn.etro e a
pressão sanguínea (fig. 187, 7).
Corno, no decor(cr da exístência,
as paredes arteriais tornan1-SC,
como todos os tecidos, mais
duras, tambem com os anos será
necessária uma força maíor para
comprimí-la~: aumenta a pressão
sanguínea, ou, tnelhor, a resis
tência das paredes arteríais (fig.
186). Os números são fáceis de
guarda~: a pressã~ sobe acima de

. Fig. 185 b - No verão o hornen1 é um
prato de sopa, no inverno é uma gar

rafa térmica.
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aU111entO por vezes não se pode n1.edír no braço exíste realn1.ente en-..
cerras regiões, sobretudo nas artérías do coração. O hótnem lnodernJ
é rodeado de angústias e sofríu1.el1tos con1.O Ull.1a 11.10SCa se debate 11,"

teía 'de lHl1.a aranha. Já na 11.1.aíoría dos casos a educação príncipia si~- .
tenla'ticanlente por provocar angústia ~a criança e ruaís tarde, às pe
quenas angústi~s infantis, Vell.1 substítuír-se os grandes desgostos u~

',dulto, particulares e profissíonais, políticos e religiosos, o receío d.~

fracassar na vida particular e profissional, o lnedo ~e catástrofes econó
tllíC1S e de acídente~, de guerra, doença e 11.1.orte. A ang{lstia assocía- c
a "tensão" _ A vida do hÓll.1eU1. u10derno' se faz en1. u1.eio de .perpétu.1.
tensão: tensão corporal provocada pelo cigarro, café, chá e alíU1ento_'
excitantes, tensão 'psíquica graças aos jornais C0111. suas notícias sensacio
naís, ao cínen1.a e esporte, viágens e jogos dê carta, correrías en1 auto
tllóvel, viágens de avião, leitura de rOU1ances sensacionais. Essa vi 2!

Fig. 186 _<\ pressão sanguínea elc,~a-se no decurso da vida. A.
oressão nornlal en1 n1edia excede a 100 do lllUl1erO correspondente
~lOS anos de ,-ida. _L\dicionando :l J 00 a. sua id:ldc o leitor tcnl

~1 prcss:lo 'J11édia de SU::1 classe de idade.

causa, Basta pensar en1. nlover un1. pé para que se. ditaten1. as artcrld_
do lncn1.bro inferior, Ba~ta :upor que se está l11.ordendo un1.a laranj,
para dílatarenl-se J,S artérías das glândulas salivares e para es(a~

fabricarenl. saliva. Os ll.1.úsculos arteriais poden1. reagir ainda nlat~

sensiv~ln1.ente_ Eles adaptan1.-se à estín1.ulos, pensan1.entos e sensaçõ,-5"
que, ernbora exíste!Jtes en1. nós, são tão fracos e ocultos' qlre não chegan--.;
~ conscíência. Basta Ul1.1 lígeiríssill.'lo traço de cíume por uma coleg-:\

· de trabalho ou pela n1.ulher que cruza por nós' C01U Ull.1. boníto vestido
para que os 11.1.úsculos arteriais se ponhan1 en1 alta tensão e aunlCntCn"'3
a pr,essão sanguínea. Todo sofrin1.cnt'o, todo desgosto ou angú~tí;],

1"neSnl0 d.o· 11.1.ais leve grau, aU111entau1 a pressão sanguínea e si e se
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rensa do hórn.en1 rnoderno é. Uln excitante perpétuo do sÍstelna arterial
te provoca automatican1.ente, em mais de ll1etade dos hÓlnens, U111 es...
'pasn10 duradouro do sisten1a arterial. Não só os vasos se contraen1 C01110

tamben1 os vasa 1'asorU111 que nutren1 a parede arterial, o que vem Íln
pedir a nutrição perfeita das fibras il1usculares da parede arterial, que
assin1 acaba vÍtin1a pre111atura. da degeneração senil. O hÓlnen1 de 50 anos
vive hoje conlO Ul11. de 30 ll1as ten1 artérias de un1 de 70. Devido a
essa 'desproporção entre o estado das artérias e o modo de vida ha ~

entre os 50' e 65 anos, aguela.s catástrofes do sÍstelna circulatório res
ponsáveis pela 1110rte pren1atura de 11111, terço dos indivíduos dessa
idade.

A vigilância a~íosa s~bre a pressão sanguínea, longe de ter utili
dade, só prejudica pois aU111enta a angústia e assÍln dá lugar a nova
s~lbidas de press~o. Os hipocondrÍac.os acaban1, de medo da pressão
alta, tendo aunlento da pressão sanguínéa. Contra a 'hipertensão não
se descobriu 111ezínha algulna. Com ela dá-se o meSlno que COIn ·a

calvície: ou se teil1 ou não se tenl. Ha famílias .con1 tendências à híper-
tensão sanguínea e os que pertencen~ a essas famílias acabam tÇ)rnando-se
hipertensos. Os pequenos aun1entos da pressão não têm. in1portâncía,
Aos 50 anos é indiferente tCr un.1a pres~ão de 135 ou de 155. O' valor
da pres5ão sanguínea não é, salvo quando s~e trata de ascensão patológica
'de ano para ano; uma medida da capacidade funcional e vitalidade da_

,artérías. Hótnens ha que aos 60 têln pres~'ão de 185 e no entanto tor
nalll-se patriarcas. O indivíduo con1 pressão alta é como, o indivíduo
com peso elevado: é menos capaz de esforço e luais sujeito a perigos,
De 100 hónlffis com pressão. alta o núlnero dos que aringenl 75 anos
é 11lenor que entre 100 hómens ·con1 pressão normal. Ma~ é' illlpossível
prever o destino de 0ada um. o médiéo, e111 pleno vigor da saude, di::
ao paciente: "O senhor ten1 pres~ão alta e precisa poupar-se, corner
pouca carne, funl'ar e beber menos. De outro ~odo não viverá 111Uito".
Um ano dep'ois o 111édico está eln baixo da terra e o hón1cn1 conl a .
pressão alta narra aos an1igos, com o copo de vinho na ll1ão, con10

. rnédico que lhe proibira' álcool e fumo tinha morrido três nleses depois,
Ainda não se descobriu um tratamento eficaz.. O único meio dc con1
l~ater a hirerten~ão é llnla vida sadia, que deve C0111eçar na juventude,
30 anos antes de começar o aumento da pressão pois depois dele in~ralado

é tarde denlai~. É preciso ensInar aos jóvens levar uma vida livre da
tensão exccssiva do hómem moderno, isenta de tenlotes e angústias e
-Je aborrecÍlnentos por causa de cousas que, em 99% dos ca~os, não
àlerecem ser levadas a ~ério e por causa 'delas encurtar a vida. Ante
cada desgosto, na vida, pens.ar que por causa dele é possíyel vir a ter,
15 anos depois, a pressão aumentada e considere-se esse désgosto C01110
ocorrido não hoje mas ha 15 anos atraz. Por essa perspectiva ele passara
a parecer ín~ígnifícante e pouco digno de vir ·a ser hoje - isto é, .na
realidade, daquí ha 15 anos - a causa de llma pressão de 200.
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A calcificação arterial.. ASSÍ11l. cOfn.à o "aunlento da pressã.o
sanguínea" !Ião é, na realidade, nenhum aumento da pressão n.las sínl
únl aunlento da tensão das paredes arteríai5, tambenl a "calcificação
arterial" ou arteriosclerose não é uma verdadeira calcificação. A artéria
a da fig. 187 está sã em sua porção principal. Sua parede é lisa, sua
sec~ão transversal redQnda e ch~ conduz 100 gr de sangue, por minuto
a uma determinada' r~gião do' corpo. Sobre o revestinlento interno
dessa arté.ria aparecem, no decorrer dos anos, manchas;' as células, até
então claras, turvanl-SC, ínchatn e lnorrenl: forma-~e lln1a úlcera na

. parede interna da artéria (x). E~sas úlceras é que são a verdadeira doença,
Todas as n1.anifestaçõe~ ulteriore~ são nledidas de defeza e processos de.
cura contra a formação de {llceras. Assin1 cotno, nun1.a casa, as rupturas
porventura aparecidas são tapadas com cÍlTlento, tatnbenl aos' pontos
do corpo onde surgen1. danos afluen1. células conjuntivas que substituenl.
o tecido lezado. "[adas as· cicatrizes são proliferações conjuntivas para
proteger contra a destruição dos tecidos. Para proteger as artérias contra
a iminente ruptura das ulcerações o tecido conjuntivo prolifera entre as
fibras lnusc~lares e torna nlais espessa, para dentro e para fora, a parede.
arterial: o vaso torna-se 111ais duro e n1aís estreito (b). Pelo vaso estreí
tado não passall1 nlais 100 gr de sangue por nlinuto 111as apenas 70.

~ O órgão - por ex. o rinl - é mal nutrido e se atrofia (rítn atrofiado, 8).
Talllbelu (sofrem o coração e o cérebro nlal irrigados. Cérebro (1-3)
coração (4-6) e rins (8) são os órgãos e11l. que a degeneração senil da
parede arterial aparece n1.ais precocenlente e C011~ nlaior intensidade. ' O
e.streitan1.ento da luz arterial aUll1Cnta a resistência à circulação, o coração
precisa trabalhar n1.ais e aUlnenta-se (dilatação cardíaca, 5). Para llloví
111entar o sangue pelos vasos estreitados, aumenta a tensão nas artérias
(hipertensão arterial, 7). Para pro'teger J. parede arterial contra a pressa'o
sangulnea aunlentada e evítar a con~equente ruptura arterial, o corpo
fortifica C0111 cal a parede arterial. E isso a calcificação arterial. Não·
é. o princípio mas o finl do processo l11.órbido, não a causa mas ·a conse
quência da degeneração vascular, não a doença mas o lueio curatÍY--ü
utilizado pelo corpo contra a doença. .

A cal aparece enl grânulos lnicroscópícos, que se. fundem eal pla
cas (c) e nos casos avançados toda a parede é cime.ntad':l, a ponto do
indivíduo s'er percorrido pelas artérias calcificadas COlno por Ulna árvore
de coral, que se pode isolar e quebrar com martelo (d). Mas o cálcio
alelll de proteger irrita o tecido, provocando novas proliferações, de
sorte que a lniudo a attéria é totalmente obstruida; o sangue forilla
abaixo .das placas c nelas, turbilhões, estagna-se nas reintrâncías e aí
coagula-se, formando-se assim os coágulos sanguíneos' ou trom.bos (1)
que provocaln oclusão vascular (trombose). Quando um coágulo se:
desprende da pared~, é arrastado pela corrente sangu.ínea e vai parar no
coração, pultnões ou cérebro sob à fornla de "enlbolía". (3). Si esses
êlubolos forenl grandes e Ç)bturarenl cÇ)nsideráveís porções dos órgãos
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Fig. 187 - i\ calcificação arterial (arteriosclerose).

a - d Altefações da parede -aTterial '//.0 decurso da calcificação
~'.)i ulceração na parede interna do vaso. b) Pro~iferação conjunti,-a. c) I)e-
:losição calcárea. d) Calcificação e oclusão da. artéria. .

. 1-8 As 7~'lanifestações 'lllais frequentes da esclerose arterial
[.. 1-~'on1bose cerebral. 2. Helnorragia cerebral. 3. En1bolia cerebral. 4· Ruptu
;:-,.1 yascular perto do coração. S. Dilatação c.~rdíaca. 6. Ruptura de unl~ ar
tél'lé:l coroll,lria do coraç~o. 7. Hipertensão arterial. 8. ~~trofi:l renal.

I - ·V·II Os jJ1'incipais 711edic(t771entos contra a aJ"terioscle1'ose
t \1'aleriana: calmante dos centros cerebrais, II. Nitroglicerina: dilatador dos
,.-asos da cabeça para aliviar o coração. III. Dieta branda e pobre en1 protei
·~1.as. I\T. Iodo: torna o sangue 111ais fluido. V. Calejo: antiespaS111Ódico.
r"'I. f-Iorn1ônios: regula111, por 111ecanisnlo ainda ignorado, a pressão sanguínea.
-~\/n. Teobro111üla: .djlata os YêlSOS renajs e aunlcnta a elinlinação de agua.
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indispensáveis à vída, o hÓlnen1. pode, por vezes eln poucos segundos,
inorrer de U111a e111bolía cardíaca, cerebral ou pultnonar.

Mau grado o expessamento 'e a calcificação das paredes é frequente
a ruptura das artériàs. Si se trata de arteríolas isso passa despercebido.
Em todo corpo de velhoencontratn-se vestígios dessas rupturas arteriais,
por vezes aos milhares. Nas grandes artérias a ruptura é mais frequente
ou nos grandes vasos próxÍlf10s ao coração (4) ou nas artérias coroná
rias, que nutrem o coração (6) ou, ainda, nas artérias cerebrais (2). A
ruptura das artérias cardíacas leva, eln poucos segundos, à paralisia do
coração, a ruptura das artérias cerebrais produz o ataque de apoplexia.

Atual111cnte não dispomos de Uln meio curativo ou lnétodo contra
o espaS1110 e a degeneração das paredes arteriais. Usam-se calmantes
C,Olno a valeríana (I), cálcio para dí111inuir a excitabilidade muscular e
assí111 re111.0Ver o espaS1110 arterial (V), as artérias contraídas podem
ser dilatadas, durante, algumas horas, pela nitroglicerina (II), medica
111entos con10 a 'teobrolnína pode111 dilatar os vasos renais e aUlnentar
a saída de ,líquido do corpo (VII). Muito apreciado é, de longa data)
o iodo, sem que até hoje se saiba seu modo de ação (IV). O u?o do
iodo torna o sangue 111.aís fluido mas provavelmente n~o é essa sua
principal ação. Ultimamente descobriram-se substâncias, os hormônios,
fabricadas nos órgãos e que ora elevatn ora abaixam a pressão sanguínea
(VI). Mas até hoje não se encontrou, entre eles, utn de ação radical.
Hipertensão arterial e calcificação arterial são dpas das doenças atual
111.ente menos influenciáveis pela terapêutica. E de admirar a indife
rença da hunlal1idade pelo fato de mais da metade dos indivíduos acima
de 40 anos lnorrereln prematuramente de degeneração das paredes ar
teriais. T ecnicalnente é possível substituír as artérias e até 111esmo o
coração, rins, pulmões por aparelhos.' Os paizes deveriam assocíar...se
para a fundação de U111. instituto em que lnédicos e engenheiros' estu
dassenl, cm conjunto, à probletna de criar U111. ~parelho que se, adaptasse
à circulação sanguínea e assumisse as funções do coração, pul111ões e
r.ins, para aliviar assim'o sísten1.a círcu~atórío, tão sobrecarregado. cn1.
l1.1uitos hÓ111.enS e proteger a vida daqueles indivíduos e idades que são
justanlente, por sua capacidade e 111.aturídade, os lnaís preciosos para a
civilização e no entanto são precocen1.ente arrebatados, por essJ.s duas
doenças, à sua profissão, à fan1.ílía e à coletivídade.
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AGUA DO NIAR. DEN'rRü DE NóS.
Fig. J 88 - o hOlncn1 consta de 6o~~ de agua: agua

do mar a 40° de temperatura.

o Sangue

CAPíTULO XI\l

Agua do Illar dentro de ·nós. Si urn. hón1e:tn p.udesse ser ex
premido como Ull1 limão 1 d,e dentro dele saíríam nada n~enos de SO
litros de: água! 60 % do hóme:m é água (fig. 188). Não se trata de
água comum mas' de água do mar! Ela contem os mesmos saís que
estão dissolvidos na água do mar e quasí nas mesmas proporções.: 80%

.- de sais de sódio, 4% de sais de cálcio, 4% de
sais de potássio, a que se juntam rio sangue 2% .
e na água do mar 10% de saís de magnésio.
Não se trata de um mero acaso: a vida origi...
nau-se no 'mar e no mar se passou a maíor parte
da história da terra. O plasma é uma construção
de água do mar c talvez o. ser vívo seja, COlno
pensam muitos pesquísadores, un1 n1otor de

. água do mar, impulsionado pelas forças elétrícas
dos saís marinhos, que são "cletrólitos", ísto é,
portadores. e condutores de força 'elétrica. O
hómem - ~um motor dc; águà marínha! Isso
explica por que lTIotivo tenlOS água do lnar em
nôs 1 embora vivanl0S na terra firme. Si nos
picamos com Ulna agulha e sugamos, à velha
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111aneíra dos hón1ens e aninl.aís, as got~s de sangue, v~rificanlos -ter
gosto salgado. Tambenl as lágrín1as são salgadas; o suco gástrico é
tão salgado que produz sensação de queimadura quando. sobe pelo e~ô

fago e a urína f:. tãd salgada que, depois de evaporada, deixa crostas.
Os líquidos corporaís não são frios mas estão a 40') de te11i.pCra-·

tura; con1 o líquido re~irado do corpo de un1 hÓlnem poder-se..ía encher
un1 grande aqtiário enl que vivessen1. anímaís marínhos dos trópicos.
As células do corpo hurnano são anip.1aís marinhos tropicais, que viven1
l~uma á,gua do. tll:lr aquecida a 40° e: com 1 ~;~ de conteudo salino; ~i

pesquísar1110s, ao l11.icroscópio, a vida celular no ínterior do corpo) en
xergaremos, C01110 os vísitantes dos bancQs de coral dos mares do sul,
o fundo de um 111ar tropica.l, onde viveln lninltsculos anÍlnais lnarinhos
cuja S0111a somos nó~.

Sall.guc e .1il-ifa. O corpo hunlano não é Ut11 aquarlo enl que
esteja in1óvel a água do lnar lnas esta ci.rcula nele con10 nas C0rrentes
oceânícas. Parte do líquido corporal, aproxín1.adamente 5 litros, en
conçra-se nos vasos (fig. 189), I, oilde circula graças ao trabalho da
bon1ba cardíaca. Através das paredes dos vasos nlenores, isto é, dos
capilares, a água do sangue passa para os espaços intercelulares, onde:
constítue o fluido tissular, Je sorte que tódas ·as células do corpo estão
írrigadas por un1a corrente contínua. O líquido saído dos vasos não
contem maís glóbulos ver11.1elhos e não tem por ísso cor vermelha, pelo
que não é [nais chatnado sangu.e e sÍln linfa (II). Depois de ter irrigado
as células a linfa acumula-se e11.1 tubos especiais, os vasos linfáticos, que
se unen1 para fornlar grandes troncos linfáticos que vão desen1bocar,
próximo ao coração, no sistelna vascular (III). Q hón1en1 possue, pois,
ao lado da circulação sanguínea a circulação linfática,

Parte da linfa proven1. não dos vasos luas do íntestino. No canal
intestinal as glândulas digestivas lançam diarial11.ente perto de 10 litros
de sucos. Esses sucos, l1lísturados COIn a alil11.entação já dígerida, são
aspírados pelas vilosidades. íntestínais, de onde passan1 parte para os
vasos sanguíneos e parte para os troncos linfáticos (III). Em seu trajeto
pelos linfáticos a linfa atravessa os gânglios linfáticos, lugar de for111ação
das células linfáticas ou "glóbulos brancos do sangue". Esses glóbulos,
representados na fig. 189 por pontos pretos, passam, junto com a 1infa,
para o sangue, de sorte que neste ao lado das células sanguíneas ha
talnbem células linfátícas.

A Ill.edl.lla. óssea. As células linfáticas e sanguíneas nascen1. na
m.edula óssea. Examinando-se un1 osso de vaca pode-se ver perfeita
l11.ente, na cavidade central, o tutano pardo-avermelhado c esponjoso
(fig. 190). Esse tutano é a ~11edula óssea. Ao l11.ícroscópío ela aparece
sob a forma de un1a tralna de vasos e fibras conjuntivas, enrremeados'
de ínÚlneras células) as células da n1cdula óssea (1)., Essas células da
medula óssea são os ancestraís das células sanguíneas e de inútneras
variedades de células linfáticas.
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Fig. J 89 - A circulação do líquido corporal
U111:1 pal:re do líquido corporal circula nos vasos conlü sangue d).
Ou sangue, através de f.inos vasos, o líquido passa aos tecidos sob
a forma de, "H~ui~o tissular" que enche os "esp~ços .en~r~ as célu
la' (lI). Dêll o lIqUIdo volta, pelos vasos e ganghos hnfancos (III),
para a circulação sanguínea. EI)tre I e 111 o tuho ü1testinal, de

onde parte dos alimentos passa para o siste1l1:l linfático.

2S0

As cél\.llas sallgllÍnease Na sua juventude, qua,ndo ainda
vive na 111edula óssea, a célula sanguínea é tinla verdadeíra célula, coni.
nílcIeo e 'nucléolos, e teln estrutura C0111plícadíssín1a (2). ,Antes de
pa~sar da lnedula óssea ao sangtie ela perde o núcleo. A célula sanguínea
111adura não é lUl1a célula c0111pleça, U111 organíS1110, 111as apena~ un1
aparelho tnorto: U111 balão de 1'1ash1.a cheio de substâncía corante, cuja

unica' função é apoderar-se, de acordo corn, as leis físicas da pressão
. gazosa, do oxigénío existente nos puhnões e trocá-lo, nos tecídos', ,pelo
gaz carbôníco destes .. A célula sanguínea 111adura, tal COlno se encontr'a
nos vasos e nas gotas de sangue, é Ul11.' disco se111 núcleo e en1 forma de
prato (3). Pícando~se C0111. 11111a agulha a polpa do dedo e exa111ínando~
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se ao lTIícroscópío un1a gota do sangue assí111 obtido" depara-se C0111. un1.
guad~o que causa adn1iração a que111 o conten1pla pela prímeíra vez.
Veen1-se, a nadar) Ín"Únleros desses pequenos disco~. .. 5 lTIílhões nUl11
lTInla de sangue. Que o leitor suspénda agora a leitura e folh~íe e~te 
livro. Calcule mais ou lTIell0S quantas letras ha no texto e suponha-se
este lívro reduzido ao tamanho de U111. O. Si esse O fosse cheio de
água e si as letras nele flutuassell1 teríanl0S a seguinte proporção: as
letras, representarialll, elTI nÚ111.erO, apenas a quarta parte das células
sanguíneas que exístírían1. nes~e O depois de cheio por unla gota de
sangue:' Isso naturaltuente não pode ser concebido pela ín1aginação e

sanguínea
ena~ U111

nte, cuja

Fig. 19° - O sanguc nasce na nledula óssea.

1. A.s células da n1cdub óssca, 4· Linfocito .1Jl1aturo.
orlgcnl das células sanguíneas Linfociro lllactnro

linfaticas. 5· cnl 1111 U ra-
e ção tecidos.

H

C';lóbulos vcnllclhos jÓYCllS,
para os

- .
cotn núclco. 6. Linfociro no yaso linfático.

) . C-;lóbu!os ycr111clhos l11adl1ros, Célula gigantc en1 '111igração.
SC111 núclco. 7·

nao deixa de causar certa tristeza o fato de vivern1.o~ nun1. 111.undo cujas
cousas n1alores e n1.enorc~ só aproxünadau1.ente podelll ser con1preendidas
pela no~sa inteligência. '

Nos 5 litros de sangue hU11.1anO nadalTI cerca de 25 trilhões de
células sanguíneas. Si as célula? sanguíneas pudessenl ser penduradas,
C011.10 lnoedas, 11U111 fio condutor, Ull1.a depois da outra e SelTI aU111ento
algum - tal C01110 se vê na fig. 191 ----"- for111ando ~ssím U111 fio de
pérola~ en1 talTIanho natural: esse fio poderia dar 4 vezes a volra do
globo terrestre (fig. 191). Si en1. vez de forlnar unla corrente, ás células
fossen1 dispostas lado a lado, COlno nUll1 tapete de pérolas, pocler-se-ia
cobrir, COITI ele, un1.a superfície de 4000 l11.etros quadrados. Milhares
de pessoa~ encontraríanL lugar nele. São tantas e tão pequenas as células

. s da pressão
s tecidos, pelo

se. encontr'a
n1 forma de
.-anlínando-
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sanguíneas q ue o seu conj unto constitue o tn.áxinlO de superfície no
mínimo de espaço. Un1. cubo C0111 lados de ·Ut1.1 111.etro possue, conl seus
seis lados, a sup.erfície de 6 fi1. 2 . Si, 11ledíante três cortes feitos nas 3 di
reções do 'espaço, esse cubo for dividido er.n 8 cubos 111.enOres, a super
fície deles passará a ser de 12 111.2 . Dividindo-se ao 111.efo esses cubos,
a superfície total será de 24 1112 . Continuando-se a dividir' os cubos
até' que seu lado seja de 1 lual, tcr-se-á transfornlado o cubo príl11.itivo
em un1. bilhão de pequenos que, si colocados lado a lado, terão Ulua
superfície de 6000 m 2 . Os 24 trílhões de células sanguíneas tên1, ao
todo, 4000 tIl:.? de superfície para as suas relações C011l os gazes do rrieio
exterior. Um quarto do sangue encontra-se,' a qualquer t1.10tnento, nas
câmaras aéreas dos pultuões, ísto é, ha constanten1.ente 1000 111:1 de
superfície de cêlulas sanguíneas em contacto C011l o ar respírado. Essa
superfície de contacto' entre. o sang'.le e o ar pulmonar não .e: fixa lnas
percorre, .como unla faixa lnóvel, as câmaras aéreas do pulnlão. En'l
cada segundo 2 trílhões de células sanguíneas atravessam as câlnaras
aéreas dos puhnões, isto é,. enl cada segundo prendct1.1.C>s o ar exterior
11lediante Ulna superfície de 300 111.2 de ·células.

A substâll.cia corante do Sal1.gue. Os glóbulos ver11lelhos estão
cheios de hemoglobina, a substância corante do sangue, que atrae:' o
oxigénio do ar e é capaz de arn1.azená·-lo enl concentração 60 veze.s
superior à em que êli existe no meS11lO volll111.C de ar. O glóbulo ver
tnelho é Ulna bOillba de oxigénio, cheia a utua pressão de 60 vezes.
Em selÍ nú111ero é tanlanho os glóbulos ver111elhos adaptam-se à necessi
dade de oxigênio do corpo. Os vernlCS n:1O os possUel11. , os anfíbios
de sangue frio contêm glóbulos ll1aiores e enl número l11.enOr (30 000
por l1.lm ). Ao ~e tornar quente o sangue, os animais tíveranl seus
glóbulos dÍlninuido~ de (an.lanho e aulnéntados correspondentetuente enl
nílmero. Os glóbulos l~lenores e mais numerosos são os do,? anítnais
que em prinleíro lugar são de sangue quente, em segundo lugar são
pequenos· e assim perdeln luais calor e, enl terceIro lugar, viveln no
ar das l1lontanhas, pobre eal oxigên'io. A llan1.a das cordilheiras e o
aln1.i~car do Himalaia possueln os glóbulos l1lenores e lnais nU1TI.crosos:
1.3 milhões por lnln 3 ! A m.edula óssea hunlana te111 sua produção de
glóbulos adaptada, COIli adnlirável precisão, às necessidades do organisll.1.o.
Nas planícies o ar é nlais dcn'so e lnais rico em oxigênio. Por conse
quência, nas regiões baixas o hóluem precisa de menos ar e, ·conseguinte
nlente, nlenor superfície respiratória interna, isto é, ll1enos glóbulos. Ao
subir às montanhas ele vai~ encontrar uma atnlosfera pobre em oxigênio,
precisa respirar filais depressa e C0111. maior força e necessita de mais
glóbulos. Pelo núnlero de glóbulos pode-se deduzir a que altitude vive.
Os habitantes de Londres, New York e A111.sterdão possuenl 4.700.000
glóbulos por tum;j de. sangue. E11l Basiléia, a' 220 n1.etras de altura,
esse número é de 5 milhões, en1. Zurich, .a 400 metros, de 5,5 mílhões,
enl Davos (1500 metros) de 6 11lílhões,o eln' S..Morítz (1800 ll1ctros)
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()uatro vezes a volta en1 tor-
no da 1~crLl!

darianl os glv.bulos sanguíneos hU111anOS, l5
trilhóes no todo, ~i fossen1 colocados unl·
após outro. Con1 sua ·superfície cobririam

unJa pl'aça de' 4000 metros C1u:1(]rados~

de 7 milhões. Nos habitantes das cordilheiras, nas altura:s acínla de
4000 metros, o número de glóbulos eleva-~e a 8 milhões.

Durante un1a estadia de 4 sen1anas nas montanhas os veranistas
to;rnaJ)1-se maís rícos de trilhões. .. de glóbulos sanguíneos (fig. 192) .

Como os glóbulos verrnelhos não lnais possuem núcleo e nem n::nl
vida própria, sendo apenas um globo de oxígênío "morto", sua duração
é apenas de 20 dias. Eln 20 dias o corpo ten1. de renovar 25 trílhões
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de glóbulos vernlelhos, ou seja 111aís de 10 bilhões por segundo. Si a
11.iedula óssea entregasse os glóbulos con10 as fábricas fazeni coni os
automóveis, por uma cadeia contínua, unI glóbulo atraz do outro, essa
cadeia deveria deslízat à velocidade de 250 knl por hora. .Nenhut~l

outro órgão do corpo pode conlparar-se, enl. sua capacidade produtiva
con1 a lnedula óssea.

A aneInia. Si a 11.1edula óssea dinlinue a sua produção, constítue
se un1.a anelnía grave,' a "anclnía perniciosa". A 111ccllila óssea não
consegue ll1aís conipensar o consuniO de glóbulos sanguíneos: deixa
de fabrícar, corr1.O de costulne, trílhões de glóbulos por dia. A Casa
da Moeda não consegue cunbar t~das as nl0edas que o povo precisa.
Mas o povo clan1.a por nUITle~ário. Que faz o governo! Põe en1. cír
culaçãó llioedas incón1.plctalnente cunhadas, de fornla íll1perfeíta. Ao
aparecerem taís moedas percebe-se que o e~tado '"não tenl nIaís ouro,
está "anêmico" . No sangue dos anênlicos aparecenl fornlas jóvens
nuçleadas e céll~las da l11.edula óssea ainda seln hcti.l0g1obina, de sorte
que o sangue, norn1.aln1.cnte vern1.clho-escuro; torna-se l1.1.aís claro,' Essa
ancl11.ia verdadeira é urna doença grave 111J.S felíznlente rara (fig. 195-c).

Fig. 192 - O nÚnlcro de glóbulos '-er~lclhos

aU111cnta conl a altitude. da habitação.

D R. F l~ I ~r Z 1(.\ 1·1 c'

Vi\Tenl a' 4000 111etros nos Andes reill unl núnlero de glóbulos
quasi duplo do do 110nlcnl das planícies.

.:: 5-~
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() de glóbulos

1\ clorose. O 'que con1.utnente se
cban1.a- ancn1.ía não é -uma anemía ver
dadeira t11.as apenas ciorose. Si a helTlo
globína do sangue tenl
ta11.1.anho poder de atra
ção pelo oxígênío é por
conter ferro' fínanlente
dividído. Si, o. que
tecníC~:llnente não é ín1.
posslvel, se pudesse,'
C0111 HIn 111agneto, re
tirar todo o ferro do
corpo hut1.1.ano y obte
ríanl0s 3 gramas de

ferro, quantid~de . suficiente para
fazer lllna n10eda ou uma agulha ..
A descoberta do [erro sanguíneo
por Ut11 francês provocou o ll1aíor
espanto entre' os sábíos do -seu
tenlpo. r-'\conselhou-s-e o fabríco de
tl.1edalhas con1.C1110rarivas C011.1. o
sangue de' hónlens célebres, Uln es
rlldantc d~ 11.1edicina con1.cçou a
guardar sangue para fazer unl anel
para a sua nanlorada (fíg. 193). Ao
enlpobrecer-se enl f~rro, o sangue
perde a cor vernlelha e. o. índiví
dllO torna-se pálido. As células po
bres enl ferro não podenl 111~ís fi
xar a quantidade suficiente de oxi

genlo do ar, o fogo vira, no inrerior·do corpo, por falta de ar, díu1.ínue:
o anêluico sente frio, cança-sé fací[n1.ente e tenl ll1aíor l1ecessídade de
sono. No qüadro sanguíneo n5:o se tncontran1, COlno na anelnía verd~
deira, [orlnas jóvens nucleadas e pouco maduras 111as sím glóbulos
sanguíneos norn1aís, apenas ll1Jís descorados (fig. 195-d).

O ve melho do sangue e o verde das plall.tas. A henl0
globina do sangue é intinlatnente aparentada con1. a ll1atéria corante
verde da~ plantas, a clorofila, que, da t1.1eS11.1.a forlna que a henloglobína,
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estS ligada a pequenos discos redondos, os gr1
1111105 de clorofila. Grânulos de clorofila e
glóbulos sanguíneos são primps írnlãos. A clo
rofila c011tenl, en1. lugar de ferro, nIagnésío mas
atrae da terra cOlnbinações de ferro, pelo que
as plantas verdes, ricas Clll clorofila, são tam
bem ric.as em ferro, enquanto as plantas des
c-orac1as, pobres C111 clorofila, cnCerralTI pouco
ferro. Tanto as plantas C01110 os anirnaís pre
císanl de luz para fabricar' a sua substância
corante. Quasí todos os habitantes das cidades
ténl, por falta de luz solar, unIa ligeira palidez.
O 111elhor l.11eio contra essa palidez é a boa ílu
minação do quarto, o tr'abalho enl locais ensq
laraclos, U111 passçío diário nas horas de maior
claridade, a exposição da pele ao sol. ,Nas fa
mílias cujas crianças, 'brincam nos quintais ou
COrrelTI eDJ. cavalo de pau cal torno da casa é
rara a clorose; os casos 111ais graves encon
tralu-se nos trabalhaclores noturnos e sobretudo
nos 111ineiros.

Os glóbulos.sanguíneos velhos e gastos são
íctir=tc!os do sangue e destrui.do~ por vários
órgãos, sobretudo o fígado. O fígado é, ao
l~do dos pulnlões, o órgão nlai~ rico en1 san
gllC, pois encerra 11111-- quarro····dõ-sang-ue todo.
Nas paredes dos vasos hepáticos ha células
estreladas, 111Uíto parecidas conl estrelas do mar.
Elas-·-··einí.te11~-. braço's' polipoídes que .peSCalTI,
entre os glóbulos circulantes, as células velhas
e inllteis e as destrOen1 (fig. 194- 1). A hemo
globúla, ríca C11.1 ferro, é por elas entregue' às"
celulas do fígado, que a transforlnanl p.or duas
nlaneíras. Parte da helnoglobína é usada na
faflnação da bíle, de sorte qllC o vermelho do
sangue se torna o verde da bile (3). A bíle flue,
reIos cflnais biliares, para a vesícula biliar e
desta para o intestino. Outra parte da hemo
globina é transforlnada em un1. hor11.:ônio.
'Chanla1n-se hornlonios as substâncias fabricadas
'pelas células e transportadas pelo sangue. Con1.
ü sangue ~las viajalTI à distância e vão estimu
lar, enl outros pontos do corpo, a atividade
de certos grupos celulares. O hornlônio fabri
cado -pel~s céll11as hepáticas (4) passa, c0U?- o
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Fig. 193 ~ 3 gran1as de
ferro no sangue hunlano!
Si fosse possivel retirar to
do o {erro C0111 unl inl;lll,

poder-se-ia cunhar unJa
lnocda COln o ferro' do

sangue.
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Fig. 194 - A vida do sangue' (imagem de uma arteria hepática).
Na parede dos finos vasos hepáticos há células estreladas, que
cC?m seus braços 'pescam, na corrente sanguínea, os glóbulos gastos
(I e 2). Com a hemoglobina preparanl bilirubina (3) e com outros
conlponentes das células um hormônio (4) que estimula a forma
ção de novos g14bulos sanguineos na nledula óssea. Na corrente
~anguínea. penetram células linf~ticas (leucocitos) (5) que aderen1
as pa!edes vasculares e se esguelran1 por .suas lacunas (6). As me
nores células do sangue são as plaquetas, células da coagulação (7)·
As substâncias nutritivas existentes no sangue (8)' são fixadas por

células situadas atrás da parede vascular (9)·

sangue,' à lnedula óssea e a estimula a: fabricar glóbulos sanguíneos.
Como funciona bem esse sistema! O' suco -das células sanguíneas
captadas e destruídas pelo fígado ~ai fornlar Ulna substância que
estimula a forn1aç~o de novas células sanguíneas na medula ósseá , de
sorte que as células destruídas são logo subst.ítuidas.

Pela bíle. e pelas fezes (e talnbenl graças as glâhdula~ do inte2)tino
grosso que secreta11.1. ferro) o corpo perde diaríani.ente 1/250 de seu ferro.
Essa perda deve ser substituída, pelo que é preciso uma alimentação rica
em ferro. Tanto o leite de mulher con10 o de vaca são pobr.e-s em ferro.
Nos últimos dias que precedem o parra, a mãe sobrecarrega de Jerro
o corpo -do filho. Graças a essa prevenção materna, a criança di~põe do
ferro necessário para cobrir as suas necessídades durante o período de
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amamentação. Após seís tneses exgotou-se essa reserva. Eis porque as
crianças se tornam pálidas no segundo semestre de vida quando alimen-
adas só com leite. Por isso aos seis 'meses de vida a criança deve, por

causa do pouco ferro contido no leite e nas farinhas, ingerir tanlbem
caldos de espínafre, laranjas, tomates, etc. Tudo que tiver cor viva é
rico em ferrp. Os alimentos incolores -' leíte, farinha" açúcar, arroz,
albumina, peixe, batatas, ma:çã~ - são pobres em ferro, Os alimentos
coloridos - 'espinafres e verduras, tomates, latanjas e cerejas, carne
vermelha, gema de ovo, vinho tinto, sangue - são ricos em ferro'.
O corpo só aceita determinadas conlbinaçocs de ferro: as c0t11binações
ferrosas, luais frouxas, e não as firmes conlbülaçõcs férrícas. .A cocção
transforlna em conlpostOs férricos muitos que eranl ferrosos, tornando-os
assim inúteis para ~ corpo. por ísso os alimentos ·destinados a fornecer
ferro ao organísnlo devenl ser comídos crús ou pouco cozídos', Pela
mesma razão as águas ferruginosas, conservadàs ha nluito tempo são
'ínatívas. As águas .ferruginosas devenl ser bebídas quando frescas, na
fonte. Mas nos casos de: clorose patológica nem sempre se trata de falta
de ferro na alünentação; ,a rniudo a causa está no organíSll)o) que não
assimila a ferro a êle oferecído~, Nesse caso - segundo Ulna experiência
antiquíssima de fundamentos ainda hoje ignor;1dos - é preciso fornecer,
ao organismo, o ferro enl' fornla de certos n1.edícanlentos, No comércio
ha mais de 1000 preparados de ferro. A J.11aíor; parte não te111 ação,
mau gradQ seu conteuda cm ferro, e isso por vá,ios lnotivos. Primeiro:
os compo~tos de ferro sã'o sensíveis e deteriorani.-se rapídatnénte. Bastam
algumas manipulações, ao preparar-se o remédio; para ~ornar setn efeito
o produto. Segundo: a 111aioría dos compostos de ferro não tolera as
ll1isturas enl que são administradas'. O vinho ferruginoso contCl11. ferro

~ na verdade nlas a ácido do vinho mantern fixo o ferro. Terceiro:
111uítos cotupastos chega111 à boca C01110 cOlnbinações ferrosas ativas
lnas no estônlag9 são transfornlado~ enl conlbinações ferricas, ínarivas.
Quarto: l11.uitos preparados de ferro írriranl a ·.l1.111COSa do c~tônlago e
ínt~tino c' a p)ucosa, irritada não os absorve. Desconfiar, 'pois, dos
prepa.rados de' férro dó comércio. ' Quenl se: juLgar anêmíco e quízer
totnar ferro, deve consultar o médico, que primeiro verificará si e~sa

suspeita é ou não fundada c depois prescreverá unl conlposto ativo.

A Inalária. Unla .. fornla especial de anetnía é devida a um:l série
de doenças em que parasitas, yindos do exterior, pencrranl no sangue e
se alimentam das células sanguíneas. A luais conhecida de~sas doenças
é a malária,' que ocupa o primeiro lugar 'entre as grandes endemias, sendo
largamente enconrrada nos paízes tropicais e subtropicais; ela produz
mais danos que qualquer outra 'doença sobre a terr:!. É devida a unl

. parasira pequeníssímo, que, o nlosquito rransnlissor da malária, o ano,
feles, ~uga com o sangue do doente; depois de unla complicada evolução
dentro do corpo do nl0squíta, o parasita é rransmitido ao sangue de
outro li.óme:m ao ser este picado pelo mosquito (fig. 195-b). O parasíta
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Fig. J95 - ~-\s 4 principais doenças do sangue.
2) O en\'cnenanlento do sangue (septiccnlia) origina-se da penetraçio, no san
gue, de bacilos perigosos; b) a lllalária resulta da penetração de parasitas da
lnalária, tfal1S1nitidos pela picada do anofcles. Os parasitas (I) viveo1 e 11 i.ldti
1'licalll-sc nos glóbulos vennelhos (2-5); c) .A. anen1ia verdadeira rcsl.1lta de
paralisia da 1l1eduJa óssea e traduz-se pela aparição, no sangue, de forn1as
V~vcns pálidas; d) .Ao. clorosc, gc1':1]n1cntc dc,-ida à pobreza do ambiente enl
raios, é U111:1 diJninuição do ferro Ja henl0g10bina: o quadro sanguíneo 1l10S-

t1':1 glóbulos ycrn1clhos nonl1ais nl::lS p31idos.

aninha-se nos glóbulos vermelhos (1), onde ~ t1.1ultíplíca (2, ,3); seus
descendentes, ,ao chegar a utn detertnínado grau de desenvolvín1cnto,
arrebentanl o glóbulo vermelho que os alojara (4, 5) e, de novo livres
no sangue, vão procurar novos glóbulos e11.1 que se ·tnultíplícar. Leva
2 ou 3 vezes 24 horas a os parasítas. arrebentarem os glóbulos e
trocar de moradia; a t e sí11.lultânea de 11.1uítos milhões de glóbulos
provoca o acesso de febre, que se repete com a. regulariâade de um relógio;
os doentes ~ão c'xgotado~ pela repetida perda ~anguínea interna

As plaquetas sal1.guín.eas. Alen1 do~ glóbulos sanguíneos,
nadanl no sangue duas outras espécíes de: células, as plaquetas e as
células linfáticas. As plaquetas (fig. 19.J:,7) são os lnenores corpos
celúlarcs que se conhecen1: ~eu díâtnetro é apenas 1/3 e seu volu111c
apenas 1/15 do de uin glóbulo sanguíneo. Para cada 10 glóbulos ha
un1a plaqueta, de sorte que: no sa.ngue todo ha cerca de 2 1/2 trilhões

.de plaquetas. Elas 5<.10 não só l1.1uíto pequenas COlno muíto sensíveis,

"a. Eís porque as
quando alimen,.

ríança deve, por
ingerir tanlbetu
. #"lver cor Viva c

a açúcar J arroz,
Os alimentos

e cerejas, carne
icos em ferro'.

as cot1.1binações
,rr ícas. A cocção

sos, to"rnando...os
tínados a fornecer
o cozídos. Pela
uiro tempo são
ando' frescas, na

r se trata de falta
ganísmo, que não

un1a experiêncía
- " preciso fornecer,

os. No comércio
te nio tet1.1 ação,
otívos. Pritneiro:

n'damente. Bastam
tornar seln efeito

"erro não tolera as
.noso conte111 ferro

ferro . Terceiro :
-- es ferrosas ativas

f( rricas, ínar.ivas.
- 5 do e~tônlago c

onfiar, pois, dos
nêmíco e quízer
erifíca rá sí e~sa

POStO ativo.

ida a U1TI:l séríe
an1. no sangue e

. a de~sas doenças
ndemias, sendo

aís' ela produz
É devida a un1'
malária, o ano·

.. licada evolução,
. ; o ao sangue de

". O para~íta



o R. r 1{ I ~I' Z I( A I-I N2(0

A lleIllofilia. Conforlne as pe~~o2.s-, varia a velocidade do pro-
cesso de coagulação sanguínea. .. Quando a coagulação é muíto lenta
são frequentes as hemorragias. Si o sangue é íncapaz i de coagular-se
trata-se de un1a doença hereditárLl, a helTIofília, que ~Ó aparece nos'
filhos .de p~is aparentados e per.(encente~ a famílias COIll ·e;.ssa tara here
ditária. Por çsse motivo a doença, aliás extremamente rara, quasi que
~ó aparece nos habitantes de regiões i~olada.., e em falnílias príncipescas,
que se casan1. dentro de círculos fechados. A hen10filia tornou~se célebre
menos por si mesmo que pelo bizarro n10do de aparição. Aparece ex
clusivamente no sexo masculino e· no entanto não é transmitida direta
111ente do paí ao filho mas sim do pai a un1.a filha sã, que transn1.ite a
doença a seu filho) is-ro é ao neto do ptinl.dro doente.' A regra é a ~e ...
guíl1:te: o filho de um henlofílico é selllpre são e não tr~nsn1ite a doença
aos 'seus descendentes. ·A~ filhas de U1TI helnofílíco. taITIbelll são sãs
n1as n03 se~lS filhos reaparece a doença do avô. lTm caso clássico dessa.

pelo que foran1' pouco estudadas. Em lugar de flutuar tranquílan1ente:
'como os glóbulos, 'executanl, movimentos vivos. .Seu papel ainda ;;
obscuro. Sabe-se apenas que é nelas que principia a coagulação' do' sangue,

A coagulação ·do sangue. O sangue circulante não coagula
nas paredes lí~as dos vasos. Tão pouco coagula quando derratnado cuida
dosamente nUln vidro bem lí~o ou engordurado. Pode-se lnergulhar nêle
um ba:)tão de vidro sem que coagllle. Mas si se introduz no sa.ngue uni
pedaço 'de pau dá-se, a partir deste, um processo geral de coagulação.
O san.gue coagula igualmente quando a parede vascular é lesada.. O
~angue. contelTI célula~ linfáticas (fig. 194, 5, 6) que, quando traurnati
zadás por UIU' choque contra UD1 lugar rugoso, secretan1 uma substância
que 'dá início a um processo muito con1plicado, en1. várias fa~es, termi
nado pela coagulação sanguínea. O primeiro fenómeno visível é a
coaptação das plaquetas umas às outras, para formar grun10s espumosos

, como se vê no centro do círculo da fig. 197-a. Nas pontas desses grumos
aparecem filamentos que se estendenl .con1.O as linhas de cristal de urna
flor de gelo e for111am uma rede. Nessa rede as células sanguíneas fican1
suspensas COIUO moscas nun1a teia de aranha. A corrente sanguínea
para e se transforma numa espécie de lamaçal de células. Os filamentos
apar~cidos no sangue são lTIuito duros e constam de uma substância
chamada fibrina. Batendo-se ~angue fresco com um batedor elétrico
qs filamentos, de fibrina' aderem às pás do batedor e podem ser remo
vidos. Depois de lavados) assemelhan1-se eles às fibras de cortiça (b).
A coagulaçãô ~anguínea protege o corpo contra as perdas de sangue. O

. sangue coalhado é muito parecido com algodão (c). Ele é o algodão
n&4tural e a coagulação sanguíne'1 é con10 uni tan1pão de algodão conl
que a corrente sanguínea obturou a ferid.l do vaso. Graças à cap.aci...
dade de coagulação sanguínea trazcn10S dentro de nós invisíveis ~nate

riais de curativo.
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herança 11.1órbida. é fornecida pela fan1.ílía· da rainha Vitória da Ingia.,
terra. Tanto ela C011.1-O seu 111arído provínhan1. da fal11.ílía CoburgoJ~ em
'cujos antepa~sados aparecera á helnofilía' (fig. 196). De seus 4 filhos,
o rnaís novo era helnofílíco. Suas 5 filhas eraln "sãs" mas duas delas
"tíveranl filhos hemofílicos e 4 deles tran~lnítfran'1 a tara lnórbída aos
hísnetos, 'entre os quais se c011tavan1. nada .n1.enos de 6 hen1.ofílicos. Um
destes últünos era o filho do derradeiro czar da .Rllssía. Ele esteve
várias vezes à 1110rre, os mais célebres lnédícos europeus foran1. em vão
chamados a tratá-lo,. de sorte que por fín1. os país, para proteger a vida
do único herdeiro do trono, cairatn sob o dominio do "mágíco" illonge

Fig. 196 - A. hClllofilia.
Árvore genealógica da rainha \Titória da Inglatcra, conl 1 henl0fílí
co entre os filhos, 3 entre os netos, 6 entre os bisnetos, dos ql1:1Ís

só estão representados 5.

Ç? 9 fl'
Cf 9 Duque de Saxe-Coburgor-------------·-IVitória, rainha da larlaterra
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Rasputín, que desctnpenhou un1 papel ünportante e tenebroso na corte
dos últÍlno~ ·cz'.lres. O {lltÍlno rei ·da Espanha casou--se igualmente com
un1.a neta da rainha Vitória' e. o pritneí.r9 filho desse matrimónio, herdeiro
do trono espanhol, era igualrriente hetnofílico. AssÍln duas das maiores
dinasria~' da histór.ia européia, a espanhola e a russa, t~rmínarain por
un1 herdeiro do trono vítíma de hemofilia e que. não chegou a ser coroado.

A perda de sangue. O hOlnem pode perder até Uln terço de
~eu ~angut. A essa pe~da sanguínea a médula óssea responde aumentand<?
a sua atí.vidade, de modo a .substituir rapidamente o sangue perdído. E
'acilnirável a rapidez con1 que o hómen1 se restabelece de urna helnorragía.

, A perda de' sangue. é até lltíl às pessoas' sãs e a secção de um vaso para
perder sangue, a sangria, é U1TI velho processo, usado enl todos os povos

. para estín1.ular a.....vitalidade.



Muito diversas ~ão a~ condições quando o corpo está doente ou
enfraquecido. Q' corpo é muito ruais sensível às perdas de sangue numa
operação, porque então o cérebro está narcotizado e com ele os centros
da distribuição sanguínea, do tônos vascular, etc., forlnam-se feridas
operatórias, cavidades corporais são abertas e após a operação as forças
vitais são necessárias para a cicatrização das feridas. T anlbem as helnor
ragias repetidas s'ão lllaI toleradas, meS1TlO quando pequenas, . 1: que
a medula óssea habitua-se ao estÍtnulo e deixa de responder, As úlceras
gastt:0intcstinais sangrantes, ·em que as perda~ ~anguíneas- são diárias
e imperceptíveis, provocan1. unl. enfraquecimento igual ao da malári~.

. A transfusão de sangue. Para compensar a perda de sangue
ou para, no choque, encher de líquido os vasos paralisados e. por isso
dilatados, introduz;sc no corpo ou uma solução sálina semelhante, em
suas propriedades físícas, aos liquídos corporais ou o sangue de outro
indivíduo. Antigamente o sangue para a transfusão era tirado de uma
ovelha. Sobre esse método usual di~se un1. célebre médico do século XIX.
'(Para uma transfusão de sangue precisa·m-se três ovelhas: a primeira', de

D R. F R I T Z 1( A I- I N

Fig. 197 - O sangue forma' algodão!
O sangue coagulado (a) forma fibras de que se pode eJ·trair U111a

substância análoga ao algodão (b). N os vasos ronlpidos o sangue
coagulado forma tuna rolha que é semelhante, na forma e ação~

. a uma rolha de alg'odáo (c).
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Fig. 198 - Os órgão linfáticos da superfície do corpo.

1~odo o corpo é coberto de linfáticos, 'que absorvem as substâncias estranhdS
penetradas na pele e as filtram nos, gânglios linfáticos, de sorte que o interior

do corpo permanece isento delas e limpo. .
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que se tira o sangue, a segunda que consente em receber esse sangue e. a
terceíra que pratíca a transfusão". E· ÇOlll toda a razão) poís, a transfusão
de sangue animal no corpo hUlnano é perigosa, pela grande diversida~e

dos dois sangues, estando hoje completalnente abandonada', Hoje usa-se
exclusivamente o sangue de Ulll' indivíduo jóvem e norm,!l. Em toda
a cidade ha "doadores de sangue" que até chegam a fazer disso profissão,
Em Nova York víve Ulll estívador que já deu 'sangue mais de 100 vezes
sem sofrer em ~ua saude nem intçrromper seu pesado trabalho diário.
'Em geral a tr.ansfusão é de ~ a 72 litro, O sangue estranho não dura
muíto: após 4-20 horas desintegraram-se' os glóbulos alheios. O
valor da transfusão consíste em encher as" veías vasías com um líquido
hunlano, .que não sai dos vasos tão depressa 'como a solução salina e que
fornece ao coração, por algumas horas, líquido suficiente para seu tra
balho de bomba; alem disso, nas horas de perigo, os glóbulos estranhos
servem para tran~portar o .oxígênio '.da respiração. Ainda mais, os
glóbulos estranhos, ao serC1U destruídos, exe.rcenl. forte estímulo sobre
os órgãos formadores do sangue, que se poeln a trabalhar febrilme.nte,
Com o materíal oríundo dessa destruíção os órgãos forlnam glóbulos
sanguíneos enl. número muito maí.or do que quando .estavam enfraque
cídos e pobres de sangue ou do que quando só recebiam ~olução salina.

Os grt.:Ipos sanguíl~eoS. Mesmo a transfusão de hómem para
hómem não é inofensív'a si feita senl levar em conta as variedades de
sangue. Quando, nó cQ"ineço-' des~e' .século, depo.is,.. de' decêníos qe<desuso.
a transfusão võltou à moda,' verificou-se .que, ;enquanto pettà' de metade
das transfusões eranl bem tolê:rádas, na outra métade_b estado do doente
se agravava ou mesmo sobrevínha a morte. Estudos a respeíto_ mostra
ram que ha" vários tipos de sang"ue humano, m~íto diferentes entre si.
Ha dois grandes grupo~.l. grupo' A e grupo B. Pondo-se em contato
sangue de dois hómens 'do "mesmo grupo, A por exemplo, as suas células
se toleranl. mutuamente belu~' . Mas si se "tuistura sangue do grupo A
C01U· o do grupo B, 'os glóbulos se desintegram. Alem disso ha hómeps
cujo sangue possue as- propriedades dos grupos A e B (grupo AB) c
outros que não têm nem as propriedades de A nem as de B (grupo O).
Antes de uma tra"nsfusão é precíso deterlnínar .a .que grupo 'pertence o
sangue: do" doente e depois procurar o doador adequad:o. Todos os hórnens
pertencem permanentemente a unl. certo grupO'.· "Isso·~ uma propriedade.
h~r.editária, transmítida por um determinado geno nos cromosomas. Si
uma. críança. pertence ao grupo B um de. seus país támbem deve ser do
grupo. B. :~ UIT1'~ mulher acusa um hómem de ser o pai de seu filho.
Examína-se' o; sangue das três pessoas. A criança pertence ao grupo B
e a mãe ao grupo A', Por conseqüência o paí deve ser dos grupos B ou AB.
Si o hómeni ~cusado era .dos grupos O' ou A não podia ser o pai da
triança. Um" hómem" foí acusado de a~sassínío porque havia sangue
Cln·,·seus sapatos"".;;O rttlorto era do grupo .B~ enquanto o sangue no sapato
cta ~"do grupo O·.····; '." P'~T ,c,?nseguinte o ,sangue não" era dó morto.
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CAPíTULO xV

A Linfa

Linfa e. liquor. céfaloraqueal1.o. A fig. 189 ITIOstra es-quenia
rIcamente COll.1.0 o sísten1.a dos vasos linfáticos se liga à circulação san
guínea e como a linfa se origína do sangue: A água do s1,ngue escapa
através da,. parede dos vasos Iuais finos, os capilares, e enche os espaços
entre as células. Na fig. 199 vê-se COlno a linfa flue dos capilares nUIU
dos principah lugares de produção de linfa, os ventrículos cerebraís. Cor
tando-se Uhi cérebro de boí podenl-se ver, no seu interíor, vários espaços
estreitos eni cujas paredes pende UIna fina tran1a de vasos. Estudando,
con~ UIna lente, Ul11. pedaço dessa tranla, observam-se floços, representa
dos na fíg. 199 que são prolongan1.entos dos vasos a e estão suspensos dos
ventrículos cerebraís. Exan1inando-se ao microscópio um desses f~ocos

obten1.-se a íOláge111 b: cada floco ê UTI1.a pequena bolsa constítuida po~

UIna can1ada de d~lícadas cêlllla~ c enl ~eu interior un1.a fina arteríola
for~.1a uma alça éapilar. Desta alça a água sanguínea rnana., sob ~
fo~nla dé' linfa, forn1ando .no fundo da cavidade um mar raso. Si, nun1a
críança, os flocos linfáticos produzem água, Cln excesso. as cavidades
cerebrai~ ou ventrículos dílatan1. r se, en1 virt.ude do aumento de pressão
ínterna; c afastanl os ossos, ainda luoles, do crâneo, de sorte que a críança
nasce conl uma' cabeça di~forthemente aUlnentada ~ ·é a hídrocefalía
ou cabeça dágua.' Os pequenos aU111entos desse líquido não têm inl-,
portância c até lnesmo es~e e~tín1.ulo constituído pelo aumento da
pressão parece agir favoravelmente sobre o desenvolyímcnto cerebral ~

país muítos indivíduos geniais tinham hidrocefalíél. Já.um grande
aumentO do líquido"cerebral prejudica naturalmente o desenvolvin1ento
e atívidade cerebrais, de sorte que a criança pode ser inlbecíl ou íncapaz
de víver. Em nluítas afeções cerebrais o estímulo da doença excíta ~

produç'ão de líquido ·ce~ebral. Daí a aparição de síntoIuas de hipertensão
cerebral:- dor de cabeça, nallseas, vómitos, convulsões, estados de ex
citação e finalnlente' a morte por paralísia dos centros comprimíd~.

Por isso, nos casos de lí.ip~rtell:São cerebral, puncíona-se o canal' ~edular~
à altura dos lOlnbos, con1. unla agulha' de ínjeç~o longa e deixa-se saír
o líquido 'cérebro-espinhal, ~líviahdo o pa~íente. .

Os vasos lill.fáticos. A linfa qlÍe passa entre as células acu
n1.ula-se nas fendas linfátícas, rnícroscopícamente finas, que se unem'
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para formar ~s linfáticos. Na fig. 198 vêem-se os linfáticos superficiais
da pele, na fig. 200 os linfáticos do interior do corpo., Todo o corpo é

,percorrido por tais !infáticos ; seu número e comprímento são 4 vezes
superiores aos dos vasos sanguíneos. A fantasia mais desbragada seria
incapaz de pintar o n{lmero imenso c a finura dos linfáticos dos tecidos
do corpo humano. Imagine-se Ulna renda de Veneza que contenha
25.;.malhas por centímçtro qÜadrado. Suponha-se a renda tão grande
como' unia toalha de mesa e que seja enrolada como um guardanapo de
papel. Dimínua-se ainda o seu tamanho até ser igual ao de um dedo
de luva - Ulna toalha de renda veneziana de 5 metros de co'mprimento
num dedo de luva. Tal é a ímágem",apr_oximada do tecido conjunt.ivo
'Q'l.1,c .cobre, com sua rede de malhas, todos os '"ângulos do corpo.

Na fig. 200 O campo tuédio claro mostra a 'distribuição geográfica
do sistema linfático no hómem. Os linfáticos originam...se na superfítÍc
externa do corpo, na pele, mucosa da boca e do intestino (que aliás
fazem parte da superfície externa e estão em contacto com o meio
exteríor). Aí príncipíalTI os finos ramos que vemos na fig. 201 ..b.
Eles reunelu-se em vasos maiores, do calibre aproximado de fios de seda]
que seg:uem seu curso debaixo da pele, ao lado das veias representadas
na fig. por estrias azues.' Ao se inflamaren1, esses linfáticos tornam-se
visíveis como' cordões vermelhos (fig. 201). Como as veias~ coça...
lninhalll-se para o coração e unem-se para formar grandes troncos
l(nfáticos, o maior dos quais é o "canal torácico", que sobe da região
do intestino, "0 longo da coluna vertebral, até o tórax, para desembocar
na circulação sanguínea, perto do coração (fig. 200, centro).

Os folículos lillfáticos. Con1ü a linfa aspira substâncías' e
líquidos de todas as esrécies, inclusive bactérias c toxinas, não ,pode
sen1 mais nen1 rnenos penetrar a círculação sanguínea, devendo ser re
petidas vezes filtrada C111 aparelhos especiais.' Os menores dentre eles p

os folículos linfáticos, nada mais são que bolas de células, entre~eadas
de fibras conjuptivas e 111usculares. Ao se conirair, as fibras musculares
cOlnprímelll a bola e dela e.sprCl11elTI líquídos e células. Esses folículos
linfáticos existelll aos lnilhõcs no corpo. T ado o canal intestinal é
circundado ,por eles C01110 llfna est,acada que limita uma propriedade.

AInigdala farillgiana e apendice verDÚcular. Em 'P1uítos
, 1ugares do canal, intestinal esses folículo~ linfáticos agruparam-se, em

órgãos especiais. Os dois lnaís conhecidos são as amígdalas) no fundo
da boca (fig. 200, na cabeça) e o ~pêndíce vermicular,'no caecum (início
da seta III). São dois órgãos irl11ãos, situados o primeiro na entrada do
esôfago e o segundo' na entrada do intestino grosso. Sua esçrutura é aná..
Ioga. A111bos constarn ,de grupos de folículos linfaticos, rode~dos' de
vasos línfátícos e con1. a superfície saliente na luz do canal intestinal.
Na fig. 200, IIJ vetnos os folículos e vasos linfáticQs do apêndice.
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,Fíp·. 200 - Os órgãos linfáticos do i I1terior do corpo.
O car:npo media claro n10stra a' distribuição geográfica dós linfáticos. Todo
o interior do corpo - está coberto de linfáticos conlO se vê en1-" baixo, em ln,
I, II e III são .1UOlentos n1Ícroscópicos do gânglio linfático, baço e caecu'llZ.
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Os gânglios linfáticos. .En1 sua viáge111 para o (oração os
linfáticos pas~am várias vezes por grandes aglolnerados de folículos
linfáticos, os gânglios linfáticos. A fig. 200, I mostra, semiesquetnatica
lnente. a estrutura ínterna de U111 desses gânglíos. O gânglío linfático
é tuna dilatação saccíforn"le do vaso linfático, cujo calibre se torna cerca
de 20 vezes ~aior. Ness~ vaso dilatado al.oj~11"l-se ilhotas de folículos
lí~fíticos. A linfa passa vagarosanlente através desse emaranhado de
ilhotas como pelos poros de Ulna esponja. Os folículos linfáticos Íln
bebem-se de linfa e purificarp.-na quíni.ica e bacteriologicalnente. Cada
ganglio é, pois, um laboratório e luna estação de quarentena. A reação'
do ganglio varía conforme o aspecto da linfa aferelJte. Si e1a contem
n1.uítos corpos estranho? irrítantes, os 'foFculos línf~ticos produze'm
numerosas células, que se incorporan1. à linfa e' com esta passam à torrente
sanguínea, de onde são transportadas. a todos os pontos do corpo en1.
que estão sendo produzidos os corpos estranhos irritantes. Os gânglios
lí.nfáticos são postos policiais que controlaln o tráfego na .grande cidade
hU1l1ana; si desconfiam da presença, no tráfego, de elenlentos suspeitos,
envían1 seus policiais, as .células linfáticas.

O baço.' .0 maior ganglio linfático do corpo é o baço (lI). Ele
não é nenhuln órgão digestivo embora situado junto do estômago. Não
tenI qualquer relação con1. os órgãos vizinhos, estando ex.clusivamente
ligado à circulação sanguínea. Poderia perfeitamente localizar...se em qual
quer outro ponto do corpo. Ao contrário dos denIais ganglios linfáticos,
o baço -não está interposto na corrente linfátíca mas sitn na sanguínea.
A Fig. 200, II, nos dá un1.a idéia da interessante construção des'se .órgão.
O sangue entra no tecido do baço por meio de artérias (a) . . As artérias
passam por folículos linfáticos (b) dé que retiram células linfáticas.
Im~diatamente após os folícitlos as artÉrias ralnificanl-se em arboríza
ções chanIadas artérias elTI pincel por sua semelhança CÇHU" as barbas
de UIU pincel (cJ. A extremidade de cada artéria. é lnuito expessada (d).
Essç expessamento funciona provavelmente como barreira, pois ímedía ...
tamente após ele a artéria se continua, SelTI interposição de· capilare~,
com um largo saco venoso (e). Esses sacós venosos podelTI expandír~se

de várias vezes o seu talnanho original e assim receber quantidades
consideráveis de sangue; são provavelnlente espaços de reserva. O
sangue que sai do baço (f) conten1. 60 vezes lnais células linfáti~as que
ao entrar nele (g). Ainda pouco se conhece sobre as funções do baço"
Seu papel é importante na formação do sangue na infância, nos processos
de defesa do organísn10 contra doenças do sangue e da medula óssea
tais como malária, ..anemia, sífilis, etc. Por outro lado, pode-se extràí,r ,
o baço sem prejudicar a vida, poís êle será então substituído por outras
partes do sístema linfático. Ainda hoje é verdadeiro o que ~ísse, 60 anos
atraz, um conhecido fisiólogo: é um dos mais obscuros recantos do
organísnlo. E ainda hoje poder-se-ia repetir a cena ha n1.uitO oCQrrida
num exan1e n1édico. O professor perguntou .ao candidato quais eram



as funções do baço. O aluno prítneíro tartalTIudeou algunlas palavras
e depoís disse: {( Hontem sabia ísso perfeÍta111ente mas hoje não posso
!cn1brar-me de nada H

• "Que" pena", disse o professor, ('até que enfin1.
apareceu alguem que sabia algo sobre o baço e esse LneSlno acaba de
esquecer' ,." .

Os leucocitose Chalnanl-se células linfáticas as células originárias
dos órgãos línfátícos.' TêlTI "tambel1.1 111uítos outros' nonles : glóbulos
brancos do sangu~,' leucocitos' (porque sua presença, no sangue, co"n10
corpos íncolores, contrasta com a dos glóbulos vermelhos). Chanlam-se
tan1.bem fagocitos por possuir a capacidade de comer os corpos estranhos
e ainda células llligrantes porque, ~ln vez de pern1.anecer fixas COlno as
demais" células do corpo, são capázes de 1110vinlentO próprio. Viríd'a~

da medula óssea, gânglios linfáticos e baço, as células nladuras pene.tranl
no sangue e linfa sob a forma de glóbulos brancos ou leúcocítos (fig. 190,6~

fig. 194, 5; fig. 200, I) Il-g). Para cerca de 1000 glóbulos vernlclhos
ha um glóbulo branco. Seu núnlero aunlenta durante a digestão, após
utTI trabalho excessivo, na febre e eln certas enferll1idades. Esse n(1l.11erO
torna-se sobretudo grande quando ha no corpo unl foco de pus. Enl
outr~s doenças - conlO o tifo, Saral1ipO, etc. -- seu n{uilero dín1Lnue.
Ap6s tratanlento pelos raíos X essa diminuição é considerável. Fornlas
especíaís aparccenl enl certas doenças da pele e do íntestino, na asn1.a,
triquínose, vernlínose, etc. Do núluero e natureza das células linfáticas
do sangue poden1 tirar-se muitas conclusões úteis, pelo que a "col1tágcn1.
leucocitáría" é un1 lnétodo díarianlente usado na cJí.nica.

As células lnigrall.tes. ~pois" de passar algull.l tenlpO no
sangue con10 leucocíto, a célula linfátíca revela sua verdadeíra natureza:
poc..se a migrar e a comer. Ela eluire prolollgan1.entos, encosca-se à
parede vaScular e asseq1clha-se agora a unla estrela do nlar na parede
de, um aquárío (fíg. 194, 6). Ela põe-se a sondar a parede vascular e,
encontrando uma lacuna~ sae do vaso e põe-se a vagueat pelo tecido.
Onde vaí? Não ha higar no corpo eiD que não se encontren1. células
1nigrantes. Ha ~tupre en1 viágen1 algul1làs centenas de bilhões de
células luigrantes - o "nún1ero de células en1 contínua loco1110ção dentro
de nós é cen1. vezes superior ao dos habitantes da terra. Si desde a idade
do gelo hÓl11.em algwu tivesse morrido nlas "continuássenl "enl vida' todos
quantos desde então nasc~ranl - ll1esmo assinl não havería tantos seres
hUlnanos quantas células 111ígrantes ha en1 nosso corpo.

As células ll1ígrantes são os policias, os soldados, os ínspetores de
trânsito, os bon:~beiros e os lllíssionários do estádo celular. Onde ha
um corpo estranho, Ullla célula moribunda, unl transtorno no processo
vítal) ai intervêm elas. São guiadas por unla espécíe de olfaro; talvez
a direção exata lhes seja indicada por ráios. De "qualquer for111a, lnal
ocorre, e111. algulTl lugar, Ul1.1a perturbação nos fenónlenos vítaís, para,
aí afluetn, de todos 05 lados, células n1.ígral1tes. Elas vêrn das artérias,
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Fig. 20 r - A infecção (explicação no texto aà lado).
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dos gânglios linfáticos vi~dnhos, de regiões distantes' do corpo. Intro.-:-,
duzíndo-se, no abdómen de uma rã, um fino tubo aberto, cheío de bacilos,
ao retirá-lo, 8 horas após, verifica-se estar coberto de células migrantes.

, Devido a esse acúniulo de células lnigrantes é que íncham os técidos
no ponto onde se desenvolve uni processo mórbido. Um fraglnento de
pau que penetre sob a pele logo se vê coberto de U111 verdadeiro exércíto
de células migrantes (fig.' 201, I). As células roe'ln-no como ratos;
e111iten1 sucos digestivos e procuram dissolvê-lo. Si não o consegueni", .
tentam removê-lo. Elas comem o tecido elTI torno do corpo estranho;
o tecido assim liquefeito chama-se pus. O pus não é nenhuma doença
mas o meio curativo que o corpo usa contra uni transtorno. Si Ulna·
ferida supura é sinal de que ha no tecido substâncías de que o corpo se
quer ver lívre. UnIa ferida limpa não ~upura. Chan1.an1-Se absces
sos as gra!1des coIeções de pus no interior do corpo.

As feridas e sua cicatrização. A fig. 201 lTIOstra os pro
cessos ocorridos quando nos ferí1110s e um corpo estranho sujo ~ por
exemplo um pedaço de pau -.penetra na pele e ai produz supuração~

O pedaço de pau (I) atravessou a pele. Do vaso lnais próxinio (íf)
. saeln as' células migrante's que, estin1ll1adas pelas substâncias da ferida~

caminham apressadas para o campo de batalha. Elas rodeian1 o corpo
estranho para dígerí-lo ou para forlnar pus mediante a fusão dos tecidos.,

Com o pedaço de pau entraram substâncias estranhas, inclusívt;
bacilos. Estes são agarrados e devorados pelas células lnigrantes (b):
As células cheias de bacilós entram nos linfátícos e nadam por estes até
o ganglio linfático mais próximo. Si o ferimento foi no dedo o gânglio
rllais perto está na curva do cotovelo. !\té aqui as células chegam sem
ser perturbadas. Nesse ponto são detidas. Mas não chegan1 somente
células: a corrente linfática traz tanibeni venenos, granulos de poeira:
pequeI!0s pedaços de carvão, areía. Todas essas substâncías são absor
vidas pela traf!la esponjosa do ganglio linfático. As células linfáticas
emitem prolongamentos, que agarram os corpos estranhos pela mesma
lnaneíra con1q os polípos seguraln e devoram pequenos peíxes e mariscos. '
Tamben1 as células lnigrantes 'cheias de bacilos são devoradas (c). Entr~

as célula~ gigantes habituais encontram-se algumas de grande tamanho ':
as, "células gígantes", que são fagocitos dos fagocitos.

A ín1portação das células migrantes e substâncias estranhas aU111entou
o r'amanho do gânglio, suas células se 111ultiplícaraln e expessaraln...Sc.
Enquanto do lado do dedo ent~am células n1.igrantes vindas da frente
de, batalha Cc), pelo outro lado o gânglio envia, à torrente linfática,
j,óvens células lutadoras (d) que, depois caem na circulação sanguínea:
aumentando o n~mero do~ glóbulos brancos. Pelo aU111ento das células
línfaticas do sangue O médico reconhece a existência, no organismo, de
um foco ínfecíoso. O gânglio linfático tumefeito doe. Quando ulna
ferida no dedo forma pu~, inchanl os gânglios da dobra do cotovelo
e da ,axila -(II). Po.r isso, quando o cliente 'se gueixa ele uni gânglio
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doloroso na axila o médico não exanlina apenas a axila mas tambem
os dedos, para ver si não está nestes o foco infeccios>o.

, A fig. 202 mostra outra cena... da história das células migrántes:
a vida no interior de um ferimento. A esquerda, em cima, uma artéria (a)
rompeu-se e extravasou sangue. ,O sangue coagulou-se e formou como
que flocos de geada sobre as células musculares destruídas que se vêem
livremente, formando a "carne" da ferida (b). Das profundezas dos
tecidos afluem as células migrantes (c), A ferida está infectada. Nela
penetraram bactérias, que se multiplicaram (d), Contra essas ba~térias
marcham as células migrantes que lhes dão combate, As células querem
devorar os bacilos luas antes disso é preciso torná... los inofensivos e de
gosto agradável, o que se obtem com certas substâncias apropriadas, as
opsoninas. Em e vemos essas opsoninas entrar em, contacto com os
bacilos. Enquanto se trava esse cOlnbate entre bacilos e células migrantes~
aparecem novos grupos de células migrantes e~peciais, as células forma ...
doras de tecido, cuja tarefa consiste em encher a cavidade da ferida
com tecido celular novo. Seu aspecto é de polipos que se entrelaçam,
com seus braços filiformes (f), Elas colocam-se sobre as colunas muscu...
lares destruidas e fundem-se com elas, para formar o que vai ser depois
o tecido' cicatricial, que enche a escavação da ferida uma vez vencida
a luta contra' os bacilos e depois de terem sído removidas as substâncias
estranhas. O exêrcito de centenas de bilhões de células migrantes é a
tnelhor milícia que um governo poderia ambicionar. Ela é ainda notável
por não ter nunca procedime!1to agressivo, limitando-se à proteção do
corpo contra os atacantes. E uma verdadeira "guarda nacional""
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CAPíTULO XVI

Homem e bac'ilo

Os bacilos. Em geral a idéia q'ue se faz dos bacilos é errónea.
Esse nonie evoca logo a idé~a de "inimígos da humanidade". Supor
que bacilo sígnifique sempre uni màlfeítor é o lne5mO que ante o nome
de hómem pensar em um ~ssassino. Os bacilos são os seres mais difun
didos em nosso Inundo. Levando-se em conta apenas o número pode-se
dizer: a terra está infestada de bacilos poís todos os demais seres vivos
juntos são como zero em relação ao número de bacilos. Nenhum grumo
de terra, nenhuma poeira do ar, nenhuma gota dágua, nenhuma grama
de nlanteíga, nenhunla -pata de mosca ·e nenl um único cabelo humano
estão livres da presença de milhares de bacilos. Si um hómem beija
uma placa de vidro estéril, neste crescerão dezenas de colónias de bacilos
- cada beijo é uma inoculação de bacilos, de hómem a hómem (fig. 203).
Ao tocar numa toalha de mesa a mosca deixa atraz de si vestígios ---:- os
bacilos - como os passos de um hómem na neve (fig. 204). No próprio
momento em que é recolhido numa vasilha o leite de vaca encerra 10 a
20 000 bactérias por colher de sopa. Ao chegar o leite, 1 hora depois,
à estação ferroviária decuplicou-se esse número. Oito horas depois,
quando o compramos na fei~a' e o transportamos para casa, o leite
contem meio milhão e algumas horas depois 10 milhões de germes por
colher de sopa! (fig. 205, em citna). Na manteiga o nútnero de bactérias
aínda é maíor. A metade da massa seca do queijo é composta de bae-ilos

, vívos, cocos, espirílos, vibríõe's e outras das muítas formas de bactérías.
Chamam-se bacilos os germes em forma de bastonetes, cocos os esféricos,
espirilos os em espiral, vibriões os enl forlna de serpente, etc. .

-o número de bacilos aumenta extraordinaríamente quando hómens
e animais viveln juntos. Numa colher de chá de terra inculta ha apenas
um milhão de ger'mes; si se trata de esterco esse número sobe a vários
bilhões. A água de um rio contem, por coJher de sopa, -3D boa bacilos
antes de uma cídade, U1TI bilhão depois dela. O ar matinal é pobre em
poeira e consequentemente tambem em bacilos, país no ar os bacilos
não vivem livremente mas são verdadeiros "parasitas'" dos grãos d~

poeira. Cada grão de poeira do ar é um balão cheio de algumas centenas
de bacilos. No decurso do dia aumenta o número de bacílos, cujo máximo,
como o da poeira, se verifica no ar das estações ferroviárias, dos cafés,
salas de dansa, etc. (fig. 205).
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Fig. 202 - Aspecto do fundo de uma ferida.
De .un1 vaso lacerado (a) o sangue escorreu sobre as fibras musculares ro
tas (b). Dos tecidos \ izinhos chegam células migrantes (c) que atacam as
bactérias invasoras (d) e lançan1 contra elas. sucos digestivos (e) . Células
conjuntivas jovens aCOrrelTI como forn1adoras de tecidos e tecem, sobre o

fundo lin1.po, novo tecido que vai assegu~ar a cura (f).

bacilos é errónea.
anidade". Supor

o que ante o nome
os seres maís difun

as o número pode-se
demais seres vivos

os. Nenhum grumo
..... ' ua, nenhuma grama

/ níco cabelo humano
Si um hómem beija
e colónias de bacilos
a hómem (fig. 203).

- de sí vestígios ---:- os
'g.204). No próprio
de vaca encerra 10 a
leite, 1 hora depois,
Oíto horas depois,

os para casa, o leíte
ílhões de germes por

número de bactérias
, composta de bacilos

formas de bactérías.
e cs) cocos os esféricos,

rpente, etc.
ente quando hómens'

- ra ínculta ha apenas
úmero sobe a vários
sopa, '30 000 bacílos
matínal é pobre em
ís no ar os bacilos
itas') .dos grãos de
e algumas centenas
ílos, cujo máximo,

- -~ro iárias, dos cafés,



--

de .U11.1.a nova
constroem em
os operários;
cinetna, depois
lado deste ha
Ulna tabacaria e
entre os doi~ um
para vender jo
organiza-~e a co... ..
ra". Identicas
forlnadas por ..... ~_

são eln absoluto _
'(simples". En
n1.ai~ profissoes
entre os hóme~

/. .
- na agua, no
do bosque, no t
no ínte~tíno do
humano 
bacteríanas' , fec
mente adapta
ambiente. Na
pela salíva alca .~

ar exterior e ín
lnentos - ví
composta de cer .....
de bactérías. o
pelo suco gás
quente que a
l1.1.entos masti
horas, submetÍ
muito diferente.
75 espécíes de
com o hospede'
auxilian1. na des ......
evacuadas as fe
de seres vívos

Essas fIora 1.4

tuem nenhum pe"':,
dade de ínteress _
etn simbiose; o' .... 
do hómem. Ass'
humana evita
se contentam co ~

da boca e do int -.

HÓIl1eIn e bacilo. Não
podem ser totalmente perigosos
seres vivos as~im tão difundidos
e que inhalamos aos lnilhares en1.
cada n1.ovimento respiratório. Os
bacilos são seres vivos como ou
tros quaisquer, 'sua intenção não
é nem prejudicar nem ser íltíl ~
queren1 apenas viver; COlno nós
mesmos. Consideramos inofensi
vos os que nos deixaln tranqui
los; úteis os que nos prestam
serviços e perigosos os que nos
causam danos. Essa divisão é
arbitrária e humana. O compor
tamento dos bacilos para con1. o
hón1.en'l é semelhante ao dos ~eres

visíveis. Ha mais de 10 000 va
riedades deles: 80% 'delas são-n~s .
indiferentes, cerca de ~% são
úteis e utilizados por nós. Prepa
ram para nós o que.ijo e o vina
gre, o levedo de cerveja e. o pão,
a cerveja e o vinho, serven'l-nos
para a fermentação do chá e do
fumo. Com um grande nÍlmero'
deles vivemos na mesma associa
ção de interesses que com os gran
des animais, cão e cavalo, vaca e
vitelo, abelha e truta: são lUl'la
espécie de an imais don1ésticos,
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Fig. 203 - O beijo é U111 trans111issor
de bacilos.

Essa placa de gelatina foi tocada pelos
labios hUlnanos. Os pontos não são ba
cilos ma~ colónias, compostas de n1.ilhões

de bacilos

Os bacilos COIllO aniIIlais dOInésticos. Estão infestados
por bacilos todos os órgãos en'l contacto COIn o nTundo exterior: pele,
boca e nariz, vias.aéreas, o estômago, intestino, etc. Essa infestação nã'o
é nem açidental neIn. anárquíca lna~, como en'l toda a Natureza, os
bacilos constituem aqui uma comunidade vital, denorninada "flora" por
serem os bacilos incluidos no reino das plantas. As plantas não se mís- .
turaIn nlas constituem grupos bem distintos: a flora das florestas tropi
cais, a das 11.1.ontanhas, a dos vales, etc. Un1.a planta quer sol, outra
prefere a sombra, umas retiram do solo o cálcio, outias as ccHnbinações
de alumínio, Ulna terceira vive de folhas podres, caidas dos galhos.
Nenhum ser vivo consegue utilizar todas as possibilidades de seu espaço
vital mas deixa sempre vasia Ull.1.a porção dele, onde se aloja outro ser
e no intervalo dos dois cabe ainda UIU terc~iro ser, etc. Tan'lben1. os
hÓlnens constituem uma "flora" na cidade. Ao iniciar-se a exploraçã'o
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Fig. 204 - O caminho das ll10scas estcí
sen1eado de bacilos. Uma mosca va··
gueou sobre' a placa de gelatina. As
manchas escuras não são bacilos mas
colónias bacilares oriundas das pegadas ,

da n10sca.

de ,uma nova n1.ína, os pedreiros
constroem eln torno casas para
os operários; a seguir abre-se UlU
cínelua, depois um restaurante; ao
lado deste ha UIn bOITI local para
Ulna tabacaria e no pequeno espaço
entre os doi~ uma tTIulher se instala
para vender jornais. Desse lTIodo
organiza-~e a cOlnunidade, a' '( flo
ra". Identicas c01nunidades são
forlnadas por bacilos. Eles não
são etu absoluto seres inferiores e
,(simples' ,. Entre os bacilos ha
lnai,:) profissões e especialistas que
entre os hÓ11.1.en~ e em cada lueio
- na águ~, n,o solo, no hU1TIUS
do bosque, no e~tômago da vaca,
no ínte~tino do cão e no ventre
hU1TIanO - encontramos' "floras
bacterianas' , fechadas e perfeíta
lnente adaptadas à vida nesse
ambiente. Na boca - hunl.edecida
pela salíva alcalina, resfriada pelo
ar exterior e inundada pelos ali
lnentos - vive a "flora bucal"
composta de cerca de 50 espécies
de bactérias. No estômago, cheio
pelo suco gástrico ácido, ínai~

quente que a boca e onde os alí
nlentos mastigados são, durante
horas, submetidos a uma espécíe de putrefação, vive outra flora,
11.1.uito diferente. Totaltnente diversa é a flora do intestino grosso, onde
75 espécíes de bacilos vivem nU11.1.a comunidade de interesses entre si e
com o hospedeiro. O hólnetU fornece-lhes alimento e elU troca eles
auxilíanl. na desíntegração dos restos difíceis de digerir. Ao serem
evacuadas as fezes, que constalu quasi só de bacilos, centenas de trilhões
de seres vívos deixam o corpo humano.

Essas floras alojadas nas várias partes do corpo humano não consti
tuem nenhum perigo para ele; ao contrárío, representan1. uma comuni
dade de interesses que data de lnílhões de anos. Hómem e bacilo vívetTI
elTI simbiose; o bacilo é o lnaís antigo e lnaís íntimo anÍlnal doméstico
do hómem. Assim con10 a presença de gado na vizínhança da habitação
humana evíta que ° hómem seja atacado pelos animaí~ de rapina, que
se contentam CaIU assaltar o gado en1 vez do hómem, talnbem os bacilos
da boca e do intestino, COlno ,anítnaís dOlnésticos que se tornaralTI, pro-

e e bacilo. Não
- totalmente perigosos

inl. tão difundidos
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tegem o corpo hlllnano contra o ataque de inimigos vindos do reino
das bactérias. Os membros de toda socíedade protegem-se mutuamente
contra os inimigos. Si" numa gaíola com ratos brancos colocarmos um
rato pardo, em menos de dois lninutos este ítltimo será morto pelos
habitantes primitivos da gaiola. Os inimigos mais rancorosos esquecem
suas rixas para unír-se em defeza da pátria: Não é possível criar canáriqs
num jardim. Mal as aves da vizinhança escutam os primeiros trinado
dos nov,?s hóspedes arrelnetçm, unidos, contra o "concorrente".e deixam...
no morto.

A todo o momento estamos admitindo bacilos dentro de nós. Não
se passa um dia sem que engulamos bacilos da tuberculose e em quanti ..
dade não pequenà. A metade do leite de vaca é tuberculoso; em 1 de
cada 2 "'-exames de leite encontram-se bacilos da tuberculose. Não raro
seu número é superior a 3000 por colher de sopa de leite. Cerca da
metade de todas' as amostras de manteiga contêm bacilos da tuberculose.
à razão de 10 000 por 100 gramas de manteiga. Não ha unI índivíduo
cujo corpo não n1.ostre, após a morte, ,!estígios de infecção tuberculosa.
Dificilmente se encontr-ará uma. criança que não tenha sofrído de
"inguas" J isto é de tumefação tuberculosa dos gânglios linfáticos. Todos
os demais germes de infecção são muíto difundidos. Enl todas as bocas
e narinas vivem: bacilos da difteria e da gripe. Em toda pele víve o ·
bacilo que produz o furílnculo e o estreptococco, produtor da septicen1.ia.
Essa continua afluencía de bacilos da pior espécie não nos prejudica e
isso por motívos contrários ao que comumente se pensa: Primeiro por
causa da diversidade dos bacilos. Si o leite só contivesse bacilos da
tuberculose morreríamos algumas ~emanas após beb~r os primeiros goles.
Mas como o leite, ao lado dele, contem 40 outras variedades, de bacilos
e os 3000 bacilos tuberculosos de um copo de leíte estão dissemina'dos
no meio de 30 bilhões de bacilos láticos e de 30 bilhões de outros bacilos,
eles não nos prejudicam. 0,00002% de bacilos da tuberculose estão para
a massa dos demaís bacilos como 5 agitadores espalhados nun1.a grande
massa humana, que não conseguem rev.oltar. Em segundo lugar a
penetração de bacilos não causa danos por ser contínua. A criança
pequena é muito exposta, um recelnnascido não deve ingerir leite crt!.
Uma criança de 3 anos é facilmente vítima de infecções. Mas o hÓlnelTl
que, por 20 anos a fio, enguliu diarian1.ente os "mais perigosos" bacgos,
está tão acostumado a eles e formou tantas substâncias de defesa que
já está "ha~ituadoJ') da mesma forma que un1 fUlnante inventera~
consegue tolerar 5 grandes charutos por dia, ao passo que eles farianl.
adoecer-um abstêmio e sobretudo uma criança.

A terceíra proteção, a maior de todas, é a própría flora bacteriana.
Os bacilos do mundo exterior não nos prejudicam porque os bacilos da
nossa pele tomam cuidado em não permitir a invasão das espécies aliení
genas. Eles se disseminaram tão densame'nte pela boca, estôlnago e
íntestino que não ha, mais lugar para outros bacilos. Não ha melhor
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proteção contra uma infecção do que uma rica flora dos bacilos que
vívem em simbiose amigável com o oorganismo. Nunca devemos receiar
os nossos bacilos mas sim que eles possam um dia fracassar.

Com.o surgem. as doenças infecciosas? A causa da doença
infecciosa é, na metade dos casos, uma infecção - isto é, a penetração
de germes omórbidos - e na outra m~tade o fracasso dos "bacilos do
mésticos" de nosso corpo. Provavelmei1te muitos dos leitores já adoe
ceram dura~te as oférias. Nas férias adoecemos mais facilmente do que
.cm casa. E que então nos deslocamos da planície para a montanha ou o
do interior para o litoral. Oito dias mais tarde apanhamos um resfriado o
ou um catarro das vias aéreas, uma angina, um furúnculo ou uma prisão
de ven~re. Muitas estações de montanha são famosas pela frequência

odas anginas, difteria', escarlatina, etc. A causa odisso está não nos ,bacilos'
do meio ambienOte mas nos que o hómem trouxe consigo. No meio
familiar das grandes cidades esses bacilos não prejudicam o corpo. Mas
ao chegar a um clima estranho, com curvas diferentes de resfriamento ,o
noturno e outras condições de humidade, vento e radiação, o hómem
passa a viver numa atmosfera com.. outra tensão elétrica; mudaram-se
os hábitos, a orientação do quarto, a alimentação, as vestímentas e as,
ocupações. O hómem acostumadooa assentar-se à sua mesa de trabalho,
fica agora nú na areia; em vez de sentar-se na díreção do seu automóvel
ao nível das ruas, permanece a 1600 metros de altura, no meio de geleiras o
e quedas dágua, tOlnando um banho do sol das montanhas. Essas
mudanças são sentidas não só por êle como por sua flora bacteriana,'
cujas condições d~ robustez mudam. Com as bactérias vivem parasítas·
bacterianos, comparáveis aos cogumelos do bolor. Quando as bactérías
oenfraquecem, esses parasítas bacterianos, que denominamos bacteriófagos,
dominam a situação e devoram os bacilos, privando o corpo da defeza
natural, dos animaís doméstícos que entretêm os lobos, e assím os
rapinantes penetram em sua habítação, nos órgãos. Os bacilos da

o

-angina, que cada um tem em sua boca; anínham-se nos esconderijos
das amígdalas, dando lugar a "angina climática", que tantas vez~s vem
estragar as alegrías d~s férías. Igualmente comum é a irrupção de uma,..
tuberculose aguda em indivíduos jóvens no decurso de uma viágem.
Nos bosques não ha bacilos da tuberculose. Mas o moço dormiu no
frescor da mata, em condiçõe~ atmosféricas muito diversas das de um
quarto. Essa mudança não foi bem tolerada pelos bacilos domésticos) .
que são os defensores contra o mundo exteríor. Isso explica ainda a
frequência das doenças infecciosas' após mudanças de tempo, e mudanças

.tanto para pior como para melhor, como, por exemplo, no princípio
da prímavera. Com a 'lTIuda

o
nçà de tempo altéram-se as condíções de

vida para as bactérias do nosso corpo e dimínuem temporaríamente as
condições naturais de defesa. Quando, em algumas pessoas, germes viru
lentos como os bacilos da angina e do resfriado, da gripe e da escarlatina,
tornaram-se uma raça excessivamente forte, essas culturas de alta viru-
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~ig. 205 a - As bacterias no ar. das grandes cidades.
No segmento inferior vê-se como as bacterias formám turbilhões junto .com o
pó das ruas. As bacterias não voam livremente mas são passageiras das partí
culas de pó. N a parte superior vê-se o aumento das bacterias na agua fluvial
(6000 bacilos por ce.ntímetro cúbico antes da cidade e 250 milhões abaixo

dela) e~· no leite: 5000 por centín1etro cúbico
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Fig. 205 b - As bacterias no ar das grandes cidades (cont.).
dur~nte a ordenha, r00000 durante o transporte, I milhão por centímetro
CÚbICO ao ser consumido. Nos 4 Call1pOS médios veem-se imaaens da' mesma
rua às 7, 11,15 e 19 horas, C0111 dados sôbre o número de bact~rias. A chuva
precipita o pó e com ele as bacterias. Nos espaços fechados o número de

bacterias eleva-se até 10 milhões por centímetro cúbico de ar.
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lência passam a infectar os indivíduos vizinhos, dando lugar a uma epí
demia. Sem o enfraquecimento das forças de defesa e sem a importação
de bacilos extremamente virulentos, provenientes de focos' mórbidos
recentes, só excepcionalmente se dá uma "infecção') verdadeira) isto é,
a aparição d~ uma doença em virtude de inoculação bacteriana. Petten..
kofer, grande ~studioso do cholera morbus, foí um dos primeiros a
reconhecer essa relação entre bacilo e doença e a .combater a teoria, então
dominante, da 'nocividade dos bacilos. Para demonstrar a ver'J,cídade
de sua afirmativa, ~le ingeriu numa prova pública, com grande' terror

Fig. 206 ~. O 'perigo da tosse.
Gotículas carregadas de bacilos são- lançadas a 2 Yi metros durante a tosse,
até 3Yi metros ao espirrar. A "infecção pelas gotas" é a forma' mais. fre
quente de infecção porque tais gotas transmitem os bacilos ún1idos e frescos.
O homem que espirra tem uma inflamação de garganta. Un1a carga de baci
los bate no cesto de frutas da mulher (a). Com as frutas ela serve bacilos ao
marido e 2 dias depois este adoece., Ela atribue a doença ao fato do marido
beber sempre cerveja gelada. O homem (b) não adoece por se ter abrigado
a tempo atraz do jornaI. A criança (c) é n1uíto sensível devido à sua pouca
idade e adoece embora estivesse a grande distância e recebesse poucas go-

tas do espirro.
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A tl.lberculose. O bacilo da tuberculose é. um ser vivo peque
níssimo. Dentro deste o cabem 50 000 glóbulos sanguíneos. Num
desses glóbulos poderia nadar comodamente um bacilo tífico. Num
bacilo tífico o bacilo d-a. tuberculose poderia mover-se tão à vontade
como aquele dentro do glóbulo sanguíneo (fig. 207). Mas isso não é
o limite inferior da vida. Num bacilo da tuberculose poderiam alinhar-se
lado a lado, 1300 organismos da classe dos virus. Um virus está para
um bacilo da tuberculose como uma ervilha para UIU hómem.

A cobaía é muito sensível à tuberculose. Si a penetração, elU suas
vias aéreas, de 50 bacilos não basta para produz:ir tuberculose, a de 1000
bacilos basta desde que deles pelo menos 30 cheguem aoS alvéolos pul
monares. Disso pode-se deduzir que para a inoculação de tuberculose
no hÓmelTI são precísos pelo menos 1000 bacilo~ vivos, que penetrem

nos pulmões. .
Para infectar a cobaia não pelo ar mas mediante a alimentação é

preciso adicionar ao leite 400 milhões de bacilos. O pó das ruas, o
leite e a manteiga não constítuem perigo para o h6mem pois em condí
ções normais dificilmente eles podem estar infectados por bilhões de
bacilos da tuberculose. O grande perigo é constituído pelos doentes.
Um indivíduo com tuberculose "aberta", isto é, cujos focos tuberculosos
não estão encapsulados e que elimina bacilos da tuberculose pelas vias
aérea~, pela saliva e sobretudo pelos golpes de tosse e pelo corrimento
nasal, (bem como pelas fezes e urina no caso. de tuberculose intestinal)
espalha na sua vizinhança quantidades fantásticas de bacilos. O exame
da toalha da mesa em que comeu um tuberculoso revela milhares de
gotículas e em cada uma delas milhares de bacilos. Cada gotícula ex
pelida durante a tosse é um aglomerado líquido de bacilos vivos, que
estão por assim dizer em "cultura pura". Essas granadas bacilares
'atingem a 2 metros de distância no caso da tosse e até a 3)1 metros
si se trata de espirro (fig. 206). Esses tuberculosos, que no decurso de
uma dia disseminam bilhões de bacilos vivos por todos os cantos de
sua casa, constituem um grande perigo para os circun.stantes,· especial
mente para as crianças. Primeiro porque o corpo da criança é muito
mais sensível à tuberculose:: que o do adulto, segundo porque ela se loco;
move nas camadas mais baixas e mais: cheias de poeira da atmosfera c
terceíro porque, devido à Slla maneira -de víver, a críança, ao comer e .

para seus amigos, culturas de bacilos do cholera oriundos de seu laboratório.
Ele fez ísso confiando nos .bacilos látícos de seu estômago, que constituem
uma flora bacteriana de defesa do organismo são. Por isso nada lhe
aconteceu. Si após essa experi~ncia ~le tivesse tomado um banho frio
ou uma limonada gelada e assim prejudicado a flora bacteriana do
estômago, teria adoecido de cholera. O causador da doença infecciosa
é o respectivo bacilo; mas a "irrupção da doença só se dá, na maioria dos
casos, depois de enfraquecimento do corpo e especialmente da flora
bacilar natural. .
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brincar, leva à boca muíto maís bacilos que um adulto. Nos quartos
de um tuberculoso foram penduradas gaiolas C01)1 cobaias. Os anÍlnaís
se infectaram tanto lnais depressa quanto maís baixas estavam as gaiolas.
Uma críança que vive no quarto de sua mãe tuberculosa, sobe no leíto
desta, brinca no chão, assenta-se à lnesa junto com a mãe· que tosse,
apanha infalivelmente a doença da mãe esucu111be ou não a essa inoculá
ção lnacíça conforme estiverem suas forças de resistência e seus bacilos
domésticos. No mundo ocidental 1 dentre 7 pessoas morre de tuber~
culose; das mortes entre 15 e 30 anos 50% são devidas à tuberculose.
Em cada n1inuto ela vitín1a várias centenas de pessoas.

O vírus. Fazendo-se uma cultura bacteriana atraves~ar um filtro
de asbestos ou de argila, as bactérias não conseguen1 varar os finos
poros do filtro; o líquído fíltrado é, país, isento de bactérias. Com
esse líquido não se consegue transmitir tuberculose, ,difteria ou disenteria,
poís nele não ha os respectivos bacilos. Mas si o filtrado é de
grípe, a doença se transmite embora nesse líquido não se veja bacilo
algum. A grípe e outras doenças infecciosas são causadas não por bacílos,
ou pelo menos não por bacílos sózinhos, mas por um germe lnuíto
menor e filtrável, que se chama vírus. Pelo tamanho dos poros do.
filtro podemos calcular as dimensões do vírus. Ele chega a ser até
20000 vezes lnenor que U1TI bacilo (fig. 207-c). Ele é um ser vívo
COlno os bacilos: pode-se cultívar, prolíferar e transmitir como os
bacilos. Não é invisível n1as apenas extrelnamente pequeno. Até hoje
conhecem-se cerca de 300 espécies de vírus, das quais 25 já foram vistas.
Eis algumas doenças produzidas não por bacilos mas por vírus: escarla
tina, sarampo, varicela, coriza, gripe, paralisia infantil, psitacose (doença
dos papagáios), hidrofobia, peste dos suínos, o mosáico das batacas, etc.
A descoberta, isolamento e cultura do germe são as condições prévias
de uma -luta científica e eficaz contra uma enfermidade qualquer. O
vírus da vacina, procurado eln vão durante mais de 100 anos, já foí
descoberto e cultivado, o que veiu tornar muito lTIai~ fácil a preparação
da vacína pois o vírus agora não é lnaís cultivado em bezerros mas na
cutícula de ovos de galinha, de sorte que em lugar da antiga linfa...
vacina usa-~e a linfa de ovos. O segundo grande triunfo foi a descoberta
de soros contra a febre aftosa contra a qual até agora não dispúnhamos
de medicação eficaz e que causava anualmente prejuizos enorlnes. O
vírus é tão sensível coniO os bacilos. Para prosperar exige determinadas
.condições de vida. Ainda não se conseguíu preparar Uln meio de cultur:a
em que, os vírus udessem ser cultivados fora dos organismos' vivos,
p~lo 'que é preciso cultivá-los elTI tecido vívo. O vírus da paralísía in...
fantíl só cresce Il;O tecido nervoso humano e de macacos, pelo que é.
preciso elnpreender dispendiosas pesquízas em lnacacos para estudar essa
terrível doença e procurar meios de combatê-la.

Embora um ser vívo, o vírus está nos degraus inferiores da escala
vital e talvez no seu estudo resida a esperança de descobrír não só a
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causa de muítas enfermidades COlno talnbem o segredo da orígem da
vida. Desde ha muíto se supõe que os seres vivos inferiores sejam aparen
tados com os cristais, possuindo o caráter de cristais líquidos capazes de
illovimento, adaptação, divisão e multiplicação. O vírus, pelo menos
os de ill.uitas doenças como o mosáico das batatas, pode ser crístalizado!
Esses cristais podem ser conservados durante meses em estado rígido
e depois novamente dissolvidos, para mais uma vez cristalizar essa
solução, repetindo essas experiências dezenas de vezes sem que o vírus
perca o caráter: de ser vivo e transmissor de uma .infecção. O vírus é
um cristal de compostos proteicos! Sua organização está provavelmente
tão abaixo da de um- infusório COlno a deste da de um hómem. Ha anos
o astrônomo sueco Svante Arrhenius sustent.ou a teoría de que seres
vivos pequeníssimos fossem expelidos das estrelas pela pressão das irra
diações. e vagueassem de sistema solar em sistema solar, de sorte a
poder-se admitir, com grande probabilidade e de acordo COill. a lógica,
não ser a vida um privilégio terreno mas sim um fenómeno uni...
versaI. A descoberta dos vírus veio tornar muito plausível essa
teoria e pode perfeitalnente acontecer que os vírus, alem de trans...
mitir doenças de UilI ser vivo a outro, si.rvam tambem para
propagar a vida de planeta a planeta, de sorte que talvez futura ...
mente venham a desempenhar no pensamento humano Uil1 papel
muito diferente do que lhe atribue hoje.a ciência.,

O bacteriófago.. O vírus é um ser vivo que fo~talece as
~ bactérias. Introduzindo-se no nariz de um hómem bacilos do

coriza, não aparece coriza. Este só se manifesta quando se adi
cionam vírus. Os bacilos do cariza existem sempre no nariz. As
epidemias de influenza só irrompem quando o vírus se .multiplica
sob o influxo de determinados processos clítnáticos. Inversamente,
ha seres vivos da mesma órdem. de grandeza dos vírus que en1.
vez de fortalecer enfraquecem os bacilos, pelo que são chamados
bacteriófagos, isto é, comedores de bactérías. O bacteriófago é

Fig. 207 - Células - Bacilos - Virus.
Enl 2 nln13 de sangue (a) ha 10 milhões
de glóbulos. Aumentando-se 5°00 v.ezes
um deles, parecerá tão grande conlO o
disco (b)- . Neste pode nadar à vontade
nnl bacilo tífico. Num bacilo tífico po
deria mover-se o bacilo da tuberculose,
muito Dlenor. Aumentando-se o bacilo
da tuberculose a ponto de ser tão gran
de como o bastonete (c), a esse aumento
de cerca de 40000 vezes o virus teria o
aspecto de UlTI pequeno disco. Nos·
2 m013 de sal1gue (a), cabenl" 10 lni
lhões de glóbulos sanguíneos, 400 Dli
lhões de bacilos tíficos, 2 bilhões de ba
cilos da tuberculose e 2 trilhões de ,iru~.
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o bacilo do bacilo, que se n1.ultiplica nos bacilos e os danifica. Adi
cionando-se !?acteríófago a un1.a cultura de bacilos, estes fundetu-se.
Talvez. futuran1ente tnuitas doenças possanT ser curadas pela admi
nistração de bacteriófagos.

A toxina. Por muítos l"n.odos. as bactérías danífícan1. o corpo.
Comparando-se o corpo humano com Ulna casa pode-se dizer que o
bacilo da tuberculose COlue as paredes da casa como un1. bolor. Já o
bacilo da difteria age como utTI conduto de gaz aberto. En1 si ele não
é ativo. Ele permanece fixo nas alnígdalas. Mas dai envia Uln víolento
veneno, .a toxína diftérica, que entra na linfa e no sangue e vai lesar
o coração e ríns. O bacilo do tétano permanece na pequena ferida da
pele; daí. envía a toxina tetânica"200 vezes máis forte que a estrícnína
e de que basta 1 grarna 'para matar 20 tnilhões de ratos ou 4000 hón1.ens.
Ela excita a medula espinhal, produzindo' assim convulsões mortais.
O abatimento que sentimos durante as doenças infecciosas é geraln1.énte
devido à toxina bacilar que círcula no corpo.

A antitoxina. Contra cada substância estranha nele introduzida
forma o organíS11.10 um antídoto, Uln anticorpo. E ísso não só contra
as toxinas dos bacilos mas contra tudo: contra as substâncias existentes
no ar, contra a água que se bebe, o lei~e, a farinha, a~ frutas. Para cada
substância ha um 'anticorpo determinado, que forma COln ela uma
espécie de combinação química e a torna assÍln inofensíva. Pode-se
comparar o corpo com Ulna cidade em que cada indivíduo' estranho t

ao penetrar as portas da cidade, é. logo acompanhado por. um polícia
'que o torna ínofensivo. O corpo é nluito cuidadoso. Para caçla re
cenchegado ele forma um polícia especial, que conhece perfeitamente a
línguágem e os hábitos dq estranho e está assim "especificamente"
adaptado a esse estrangeiro. Mas enllugar de formar um único polícía
'fabrica inúmeros, de sorte que após a entrada de elen1entos estranhos
surgem polícias l,ivres, destinados a neutralizar os ínítnígos -seguintes.
O corpo 'forma, poís, Uln excesso de "antítoxinas". Si um hómem
apanha escarlatina, após a doença fica tanta antitoxina disponível que
qualquer germe da escarlatina que depois penetre. no' corpo é imediata
mente fixado. Devido a esse excesso 'de antitoxína escarlatínica o in
divíduo ficou imune contra· essa doença. As antítoxinas contra escarla
tina, sarampo, varíola permaneCelTI no sangu~ a vída toda. As anti
toxinas contra outras doenças como a gripe, a influenza, a difteria, etc.
são, pouco a pouco elüninadas do corpo. A "í~unídade" dura algumas
semanas ou meses e depois vai se enfraquecendo, de sorte que, ante
uma nova infecção, a princípio o indivíduo adoece lígeiran1.ente, ao
passo que maís tarde desaparece por cOlnpleto a ítnunidade.

O soro. O soro curativo que se injecta contra a difteria é antí
toxína do sangue de cavalos inoculados com~",bacílos diftérícos. Contra.
a paralísía infantil até hoje não ha l~1.elhor remédio que a injecção de
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sangue de indivíduos que nos últimos lne.se.s· tive'ram a doença: é o
chamado "soro de convalescentes", cujo sangue contem a antitoxína
ativa (imunização passiva). Em outros casos - tuberculose, tifo,
varíola - injeta-se não soro com .antitoxina mas bacilos enfraquecidos,
provocando assim uma ínfecção atenuada que produz: antitoxinas sufi...
cientes (imunização ativa) .

A hipersensibilidade. Injetahdo-se pela prírneíra vez soro de:
~ãvalo num hómem nada acontece. Mas si se faz unIa segunda injeção
o çorpo frequentemente reage contra a albumina estranha, de cavalo.
Ha febre, calafriós, falta de ar. A primeira .injecção de albumina de
cavalo provocou a formação de substâncias protetoras contra albumina
de cavalo e essas substâncias, presentes no sangue, reagem com desusada
violência contra novas íntroduções da mesma albumina . Todas nós
temos, em nossos flúidos, desde o dia em que pela prítneira vez comemos
peixe, anticorpo contra a albumina de peixe. Ao comermos novamente
peíxe essas substâncias protetoras entram em ação. Em muítos índiví
duos sua reação é tão violenta que após a ingestão de peixe sobrevêm
vómitos' e diarréia, as pálpebras e as artículações incham - fenómenos
devidos. à contratura ou paralísía das arteríolas da pele, pulmões, in
testino ou cérebro, Alguns ip.divícluos dessa categoría_são sensíveis ao
peixe, outros contra morangos, um terceiro· contra a alb!Jmina de ovo
de galinha ou ·camarões. ,- Para· desencadear esse choque bastam a miudo,
quantidades mínjmas. E bastante passar um morango sobre a língua
para aparecer a erupção cutânea. É suficiente que o indivíduo com a
respectiva "idiosincrasía" cheire· uma "primavera" ou que um gato
s~ assente em sua cadeira giratória para sobrevir um acesso de asn"la.
E bastante af~star o gato caseiro ou retírar das almofadas as penas para
curar um acesso de asma, uma enxaqueca ou uma nevralgia. A hiper ..
sensibilidade contra determinadas substâncias da alimentação ou do ar
parece desempenhar um grande papel na aparição de doença por hiper
sensíbilídade ou "alérgicas". Quando alguem diz ser sensível- contra
o frío, o vento, as mudanças de tempo ou certas estações do ano, contra
o nevoeiro ou a areia húmida das práias l contra certos alimentos como
o -leite e ovos, cerejas, água de Selter ou pão fresco, é próvavel que se
trate de sensibilidade contra determinadas espécies de albumina, contra
irradiações, contra substância químícas oríundas do solo, cont~a cogu- .
meIos, poeiras, eletrons, "núcleos de condensação" no ar e outros fatores
climátícos. O diagnóstíco de hipersensibilidade e seu tratamento pro
vavelmençe desempenharão, futuramente, um grande papel na medicina
e constítuirão um setor totalmente novo no tratamento das doenças e
na ·higiene da vida humana.

A aSIna dos fenos. Quando,· na primavera, COlneçan1. a fIo ..
rescer as hervas, o pólen é espalhado pelo vento sobre a terra. Essas
poeiras, víndas de 50 km de distância·, invadem as cídades, penetram
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pelas janelas abertas das casas e vão pousar sobre a coberta da cama.
Embora inferiores a um milionésimo de grama elas são suficientes para
fazer um indivíduo acordar a noite, com dor de cabeça e queimadura
nos olhos. Ele começa a espirrar e já' sabe o que tem: é o coriza dos '
fenos. Todos os anos ti. mesma cousa. Mal começam a florir as plantas
eI-Io a sentír - a 50 km de distância! - dor de cabeça, catarro ocular,
c~riza, .diarréia. Centenas de tuílhares de pessoas sofrem dessa híper
sensibilidade contra os pólens das hervas em flor. Para elas a prin1.avera
é uma desgraça. São indi~íduos que têm um armário cheio de medíca
n1.entos, a maioria dos quais pouco vale. Eles fogelTI da florescência
dos prados COIUO de uma epidemia. Para isso viajam para as montanhas
ou para o Norte, onde nessa época ainda não florescem as pastágens ou
fazem uma viágen1. luarítima ... si têm dinheiro para isso. Mas uma
noite acordam com um acesso de asma, mesmo no refúgio de uma ilha.
É que o vento virou e transportou para ai pólen oriundo' de terras a
100 km de distância. Esses doentes são uma demonstração viva da
sensibilidade e delicadeza da organização 'humana, q~e não se julgaria
possível não fosse a verdade pura. Com nos~os aumentos até 5000 vezes
podenl0s ver no sangue os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas
sanguíneas. Mas ha ainda pontos mais finos, as poeiras sanguíneas.
O hómem do futuro examinará o sangue a um aumento não de 5000
vezes luas de 500 000 vezes e assim poderá examinar as moléculas de
todas as substâncias realmente existentes nesse líquido verlnelh~, entre
as quaís milhares de albuminas de todas as espécies I gorduras,' açúcares,
matérias fosforadas, sais, hormônios, vitaminas, etc. Entre elas figurarão
milhares de "anticorpos". Serão vistas substâncias em número tamanho
como em nenhum' ponto da terra. ~eria como si o Oceano Atlântico,
com toqos os seus animais e plantas, fosse comprimido dentro, de um
copo. E como diz a Bíblia: a vida humana está no sangue.

Moléstias novas e velhas, eIll declínio e receIll-aparecidas.
Todos os seres luodificam-se com o tempo. Do hómem da Natureza
surgiu o hómem civilizado, as hordas de saqueadores transformaram-se
em povos cultos. O cão foi outrora un1. lobo, que atacava não só o
gado con1.O os hómens; a maçã camoeza já foi um fruto córneo dos
bosques. T ambem os bacilos mudanl de caráter; e como neles un1.a
geração' dura apenas 20 minutos e devido à sua pequenez as condições
de vida e da n1.oradia se modificam rapida e frequentemente, as n1.udanças
de seu caráter processam--se mais rapidamente que nos seres maiores,
de vida mais longa. Na Idade Média o bacilo da lepra era extrema
mente "vÍrulento" e a doença por êle produzida era a mais temida das
epidemias da época. Hoje a lepra se tornou não só relativamente rara
como muito mais benigna; no Oríente os leprosos mendigam pelas
ruas sem causar receío a ninguem. Lá por 1500, quando o bacilo da
lepra já tinha perdido sua ímportância, surgiu o germe da sífilis. Prova
velmente foi importado da América pelos espanhois. Ele era extrel1.1a-
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mente virulento e causou consideráveis danos na Europa. No século XIX
ele se tornou - índependentelnente da terapêutica, que então era rnuito
pouco ativa - tTIuito lnais brando e a sífilis moderna é uma doença
lTIuito diversa da medieval. O cólera asiático é um filho do século XIX
Ele apareceu pela primeira vez na Índia em 1816, permanecendo, du~
rante 13 anos, circunscrito a esse paíz. Foi esse provavelmente o tempo
gasto pelo bacilo elTI adaptar-se ao hómem. En1. 1829 já estava "pronto
para, uma viágem". E desde então seguiram-se as grandes epidemias
de colera, que tanto apavoraram o mundo. Con1. o fim do século chegou
tambem ao tern1.O o dOlTIínío desse bacilo. E isso não é devido apenas
às modernas medidas higiénicas. Bacilos do cólera são ainda encontrados
nos peregrinos que do interior da Ásia procuram a costa mediterrânea,
sem que esses «portadores de bacílos" adoeçam ou provoquem uma
epidemia elTI virtude da eliminação maciça dos bacilos do cólera.

Em todo decênio aparecem doenças novas. Enfer111idades tTIodernas
- o.utrora raras ou inexistentes --;- são a gripe, a meningite epidêmica,
a ps~tacos: ou doença dos papagaios (gue desde 1929 se tornou grave)
e a lnfecçao de Bang (do nome de seu descobridor um médico sueco)
que em 1934 pela primeira vez foi transmitida do boi ao hómem ~
que só nos Estados Unidos ataca mais de 1500 pessoas por ano. Tambem
o~ ?acílos têm a sua históri~, com migrações, formação e queda de im
perIOS. Mas para a humanidade as perspec:tivas são muito animadoras.
Pois as doenças velhas perdem no decurso dos anos, como aconteceu
com a lepra, o cólera e a varíola, seu poder e perigo. E qu:anto às doenças
novas, mal aparecem - como aconteceu com a psítacose - são tão
e~icazmente combatidas mediante leis compulsórias, medidas preven
tIvas, isolamento das pril11.eiras vítimas, que hoje em dia são sufocadas
no nascedouro, ·sem conseguir produzir epidemias. Com isso não só
a .do~nç~ permanece localizada como os respectivos bacilos perdem sua
vlrulencla. O estudo das doenças. infecciosas, a organização internacional
da luta contra as epidemias e a descoberta dos vários soros e medica...
mentos, como o Salvarsan contra a sífilis, pertencem aos maiores triunfos
dos tempos m,?de~nos. Em' nenhum outro terreno conseguiu a ciência
resultados tão evidentes e esse inimigo da felicidade humana outrora
t~o tem~vel, as grandes epidemias - os "cavaleiros do ApocaÚpse" 
nao maIS perturbam o sono do hómem país a ciência vela por ele.
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CAPíTULO XVII

o hóxnem 110 fundo do mar aéreo. O hóluem desloca-se
no solo de um mar aéreo, que chega aproximadamente à altura de 100 knl,
sendo ainda coberto por Ulna segunda camada de 100 knl de gazes
mais leves. No fundo desse mar o hÓnlelTI vive como um peixe no
fundo do Oceano Atlântico e, como este, está ele subn1.etído a unla
enorme pressão. Si se puxa à tona um peíxe que vivia a 8000 ulctras
de p~ofundidade) seus órgãos saltam de seu lugar como nl0las espirais:
os olhos incham. a bexiga natatória parece um balão cheio e si as es- .
camas não fossem tão fortes o peixe arrebentaria. O mesmo aconteceria
com um hómem que fosse, por unl espírito do Uníverso, pescado das
profundidaçles do mar aéreo. Cada centímetro quadrado de superfície
do solo está sujeito à pressão de 1 kg. Essa pressão é tão forte que faz,
num tubo sem ar). a água subir à altura de 6 Y2 metros e ° mercúrio
a mais de 75 cm (pressão atmosférica).

Sobre a pele hUlnana) cuja superfícíe é aproxín1adamente de 1 Y2 ln2 )

se exerce un1a pressão de 15 000 kg (fig. 208). A-pesar...dessa enOrt.11C

pressão o hómem não jaz achatado sobre o solo como uma casca de
ovo nlas nem percebe a pressão - isso porque respira. Através da
boca e nariz o ar exterior enche os tubos aéreos dos pulmões, de onde
os gazes atmosféricos penetratn no sangue e nos tecidos, ·pelo que nestes
reina a mesn1a pressão gazosa que no meio exterior: a pressão interna
dos tecidos· e a pressão externa da atnl0sfera nlantem~se em equílíbrío;·
e a pressão interna é lnesmo n1aís forte, poís os flúiaos corporais s50
~oluções salinas e as .tuoléculas dissolvidas exercem de dentro para fora,
graças a suas oscilações e choques moleculares, uma t t pressão' osmótica)'
de várías atlnosfera~ contra as paredes do corpo, pelo que elas são dis
tendidas por dentro.

As variações da pressão atInosférica. "i" O peso da atn1os
fera varia constantemente. Quando unla irradíação solar intensa aquece

ar) ele se dilata, torna...se l11.aís leve e sobç: a coluna de lnercúrío, que
erve para ler a pressão atmosféríca, desce. Si o ar se resfria, torna~se

mais denso e ll1aÍ5 pesado e a coluna de ll1ercúrío se eleva: sobe a pressão
atmosférica. Essas .111.udanças de pressão são muito ín1.portantes para o
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o "ciclol1.e de mall telllpo". Na
costa ocidental da América circula, do equa
dor para o norte, a corrente quente do
Gulf-stream (fig. 212, I). Na península
do Lavrador a fria corre te 'do Lavrador
dirige-se do· polo para o sul (I I) . As dua
correntes enContraln-se nas costas da Terra
Nova. No Gulf-strcan1. quente prospera
o planlzton tropical, que é o mundo do
pequenos seres oceânicos con1 míríades de
plantas e animais·.. Nos pontos cril que a
água gelada encontr"a a cor:r;ente do Gulf
-stream o plank.ton n10rre e ascende à super
fície da .água sob a forlna de "chuva de
mortos dos bancos da Terra Nova". O
peixes do Oceano Atlântico, conhecedores
disso, dirigem-se aos cardumes para ai, ali..
lnentando-se d~sses otímos despojos. Por'
sua 'vez os pescadores, cientes desse fato ,
dirigem-se com suas flotílhas para apanhar
os peixes marítim.os, gordos de plankton I

que passaLU assin1 dos bancos da Terra
Nova para os tnercados citadinos e deste
para a lnesa dos hón1.cns.

Assin1. con10 as águas tropicais e árticas
se 111isturam, o lneSn1.0 se dá, elU citna
C0111. as nl.assas aéreas: o ar quente, e por
isso leve, que C0111 o Gulf-stream se desloca
para o norte, enquanto para o sul se n10ve,
junto com a corrente do Lavr.ador, o ar
frio e 111aís pesado. Como acontece corn
o ar quente nas paredes frias de uma lavan
deria, tan1ben1 as gotas de ar do GuIf
strean1 precípitan1-se ao encon~rar a fria
corrente do Lavrador e assím origina-se o

temido nevoeíro d9S bancos da Terra Nova. O a~ quente do GuIf
-strealTI, impelido pelo vento, eleva-se elTI espiraís· através' das niassas

Fig. 208 15.000 quilos so-
bre os o1Jlbros !

E no entanto não sentimos a
pressão do ar porque a mesma
"pressão at1110sférica" exerce
contrapressão dentro de nos-

sos órgãos internos.
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de ar frio e mais pesado, formando-se turbilhões em cujo centro
o ar quente sobe e por conseguinte é menor a pr~são atmosfé
rica. Enl meteorología esses turbilhões de ar chamam-se "'ciclones"
e. seu interíor, com o ar quente ascendente, cOt:1stitue' o "núcleo"
do ciclone com o "mínimo de pressão atmosférica" . Ao subir
o ar quente chega a regiões frias, onde seu' vapor dágua se "con
densa" em nevoeíro, n(lvens, de que caem gotas cada -vez maíores:
chove. O ciclone traz a chuva e por isso é chamado "cíclone do
mau tempo". Esses ciclones de mau tempo deslocam-se, junto COili
a corrente do Gulf...stream, por determinadas "trajetórias de ciclone"
e atingem a Europa nas costas da Inglaterra. Na sua" trajetória meri...
dional esses cíclones movem-se. do Atlântíco para a Europa Central,
até as. montanhas alpinas, que provocam a sua parada e a~censão, donde
a formação de névoas e chuva. Eis a orígem das conhecídas ondas de
mau tempo nos Alpes: a chegada de ciclones da Terra. Nova. Eles
podem ser comparados a granadas que o Deus do Tempo lançasse da
Terra Nova, através do Atlântico, para destruír o bom tempo na Europa.

A dianteira do ciclone é quente poís ao avançar os turbilhões
atraem para si o ar quente das zonas de bom temp9 (frente quente).
O "foehn" dos Alpes, o síroco do Mediterrâneo, o "chansín" asíático
são correntes de ar quente aspiradas por ciclones. A parte posterior do
ciclone é fría pois encerra as ma~sas de ar duplamente resfriadas pelo
seu rodomoinho e pelo frio de· evaporação da chuva (frente do frio).
Ao lado de oscilações da- pressão atmosférica e de mudanças de tempera
tura ha modificações no "estado eletrostátíco da atnl0sfera".

O hóm.em. e a eletricidade atm.osférica. Globo terrestre e
atmosfera comportam...se mutuamente como os doís polos de um sistema
elétrico: O globo terrestre tem carga negatíva e a atmosfera carga
posítíva. Entre ambos fica o hómem. No seu ínterior êle encerra
50 lítros-de solução sal;na, isto é, de um ótímo condutor de eletrícidade;
sua sl.lperfícíe externa é coberta de centenas de milhares de finos pelos.
O hómem pode ser considerado uma pequena torre emissora, elTI cuio
interíor ha uma lâmpada emíssora e cuja cabeça sustenta uma antena
(fig. 209). A íntensídade de uma corrente .elétríca depende em primeíro
lugar, como a força de uma corrente de água, da queda da corrente ou
"potencial" . A qued':l da corrente elétrica atmosférica vai diminuíndo
do solo para o alto e é determinada pela diferença de tensão exístente
entre doís pontos separados vertícahnente pela distâncía de 1 uletro.
Essa diferença de tensão, tambem chamada "intensidade do campo",
é de 70 volts na costa européia, de 240, volts n~s planícies do interior
e. de. 60 volts nos altos vales alpinos. Mas a força de uma corrente
que flue por uma queda depende não só da queda corno tambem da
massa que cae. A água desloca-se facilmente e P9r isso urna 'ql:lecia
dágua, mesmo de pouca altura, é in1.petuosa. A lava é víscosa e por
ísso flue lentamente mesmo que seja grande a queda. Si o ar fosse
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composto de cobre, fortes correntes percorreriam a atn"1osfera. As lârn
padas de íncandescêncía brilhariam dentro de 'suas caixas. Mas o ar é
mau condutor. A-pesar-da sua considerável tensão, as correntes que
sobem da terra são cerca de 100 bilhões de vezes luais fracas que a da
pilha de uma lâmpada de bolso. Mas tan1betn as células do cprpo
humano são bilhões de vezes menores que as pilhas de bolso!

Não só a intensidade do campo COfi"10 a condutibilidade do ar
varíam conforme o lugar e sofrem grandes oscilações. Nas 1110ntanhas
a queda de tensão é. fraca (60 volts contra 240 nas planícies) 111aS elTI

compensação a condutibilidade é três vezes maior. Enl S. ,Morítz a
lâmpada emíssora humana arde mais fracalnente que no corpo do
hÓlTIem de B~siléía e de Bernà luas a antena que difunde a corrente é
três vezes maior (fig. 209-c). Quando o corpo se carrega de eletricidade
sentimos, uma. sensação desagradável J enquanto a descarga dessa eletri
cidade d/á uma sensação agradável. Na névoa a condutibilidade do ar
cae quasi a' zero.. Elnbora internamente arda a lâmpada enlíssora, a
antena ~tá retra.ída. O indivíduo fortemente carregado mas atravessado
apenas por correntes fracas sente-se' opritnído e busca o ar livre, 'na
realidade para descarregar-se de eletrícidade (fig. 210 r a). O estado
cletr~tái:ico da atn10sfera é ainda pior quando sopra o « foehn") país

Fig. 209 - .O hon1em e a eletricidade atn10sférica I.
A.. carga elétrica do corpo, simbolizada por uma lâmpada elétrica, é fraca .1
bciranlar (a), forte nos plainos do interior (b) e fraca nas altas montanhas (c).
A descarga elétrica do corpo, dependente da condutibilidade elétrica do ar e
simbolizada por un1a antena na cabeça,. é nloderada na costa (a) e nos plainos
interiores (b) e n1uito forte nas nlontanhas (c) . O bem 'estar do homen1' â
beiranlar, no interior ou na nlontanha der)ende ern alto grau da ação, sobre
o sistema ner\~oso, dessas cargas e descargas elérrícas. Enl geral a descarga é

sentid'l C0111 alívio e d, clrga corn opress:io.



297o C O R P O l-i U 1\\ iI\. N O

Fig. 210 - O J10lrlen1 e a eletdcidade at1110sférica II.
a) o nevoeiro causa Ítnpressão de aperto porque a condutibilidade
elétrica do ar cae quasi a zero, enquanto a tensão elétrica é alta
e o hoinenl' se carrega fortcolcnte de eletricidade, sem poder li
bertar-se da eletricidade fixada. A lânlpada arde fortelnente nlas a
antena está retraida; b) A queda da neve causa sensação agradável
porque os flocos de neve arrancanl ,eletrons das moléculas de ar
e assinl aU111enta111 a conductibilidade do ar (d). Durante a nev~
da cada vez 111ais se eleva do corpo. E' "excitante" a crescente
descarga do corpo; c) O ar das grandes 111ontanhas, "ionizado"
pela forte jrr~.. ',lçâo solar, é cxtrenlalnente condutor (antena mui
to elevada), enquanto a carga é llloderada. O hOJnenl sente-se
"livre" porque a grande antena descarrcg"a o corpo de elct.ri~idadc.

Inversas são as co'ndíçõcs nas l11.ontanhas hibernaís. A annosfcra
é constantc, a ca.rga elétrica do ar é l1.1.ínínla e boa a sua condutíbilidade.
O hómem scnte-se benl, pois sí sua lân1pada Ct11Í5sora 'é fraca a antet)a
é. grande (fig. 209-c e 2iO-c). Ele sentc un1. prazer especial ao caíren1.
as primeiras 11eves. E que os duros crístais de neve atritall1. o ar coniO

então a condutibílidade é l1.1.ínínla, etubora a tensão elétríca ou volrágcnl
do ar seja tTIuíto' grande, de sorte. que o corpo se carrega fortelnente
sem conseguír libertar-se da eletrícídaâe assín1. acun1.ldada. A lâll1pada
emíssora arde fortelnente mas a antena não funciona. Ao aprOXíll1.ar-
se uma tempestade varíam fortell1ente as tensões da atll1.osfera. A
carga elétríca do ar l1.1ostra excursões até de 100 volts e as variações de
tensão dUralTI váríos segundos. A lâmpada ell1íssora « oscila". Nos
dias de tempestade o hómem experünenta os tnesmos t~anstornos que
seu aparelho de rádio.
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escovas elétricas, arrebatando elétrons às móleculas d.o ar. A conduti
bílidade do ar aUInenta e essa progressíva melhorí".. da capacidade da
antena ~ausa ao hómenl u1!.1a sensação agradável (fig. 2iO-b).

O resfri~do - UIll curto circuito elétrico. No ar de um
quarto fechado é nula· a queda de tensão elétríca: a lâmpada emissora
não está acesa. Mas a condutibilidade do ar do quarto é muíto grande:
o hómen1 'traz então uma grande antena sobre a cabeça (fig. 211). Ao
sair logo ao ar livre o hómem transporta en1 suas roupas, sobre a pele,
entre os seus pelos e no ar respirado Uin ar ótÍlno condutor. Ele anda)

'pois, ao ar lívre COIU antenas levantadas. Si externamente a atmosfera
es'tíver fortemente carr~gada, seu corpo será subitalnente arravessado
por luna forte corrente. Esse curto cÍrcúito é a principal causa do res-

Fig. 2 I I - O resfriado con10 curto circuito clétrico.
No quarto (a, l» domina uma carga Inuito fraca, sendo elevada a con
dutibilidade: a lân1pada arde fracamente e a antena é lTIuito alta. No meio
exterior, ao contr~lrio a carga é relativan1cntc forte e pequena a condutibili
dade: a lâlnpada arde forteIllcnte mas a antena, está baixa. Si alguem sai
para o ar livre (a) com sua alta '·'antena de quarto", caso o ar esteja nluito
carregado grande quantidade de eletricidade entra no corpo e esse "curto
circuito" provoca a coagulação dos coloides do p~asma celular, sobretudo da~
J11UCOSas ún1idas da superfície corporal (garganta, nariz, ou'Vido) ou dos mús
culos c nervos, muito sensiveis à eletricidade. A.. consequência é um "resfriado' ~
inflaInação de garganta, reu1l1atisll10, ciatica. Coritra o ';curto circuito" pro
tegenl0-nos pela passagem progressi'V'l de un1 clima a.o outro. No vestibulo
reina Ulll clima de transição: o ar é nlenos condutor que no quarto (antena
.lnais baixa) c por isso lnais forten1ente carregado (a lâmpada arde nlais forte).
Vestindo unl ,capote e colocando o chapeu na cabeça,- o individuo pro
tege-se COITI uma couraça, está eletricamente isolado do Inundo exterior e pr _
tegido contra o resfriado por curto circuito. Embora a lânlpada arda for
tClllente, a cond,ução, e por conseguii1te a perda de corrente elérrica, é pe-

quena pois a antena está retraida (b).
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[riado. Os indivíduos pouco sensíveis suportam tem tudo isso. Ulna
pesSoa· acostulnada pode andar descalça na neve, pode 'entrar num
buraco no gelo e n1ergulhar na água. Mas os indivíduos sensíveis
precísaln evitar esses curtos circúÍtos elétrícos na superfície do corpo.
Por isso é útíl haver, nas casas, Uln hall, que sirva de íntermediárío
entre o quarto e o inundo exterior. Esse hall deve estar em ligação
ime'díata com o ar lívre e possuir Uln "clíma de transição". Os melhores
métodos de evitar o choque elétrico ao passar do quarto para o exterior
são: Ulna parada de dois minutos nessa estação internlediária, sacudir
as roupas para expulsar o ar fortemente condutor que veiu do quarto
respirar profundamente para expelir o ll1esmo ar das vias aéreas, colocar
UIU sobretudo que esteja rendurado não no quarto mas no hall e' J.ssím
esteja cheio do' ar exterior (6).

Resfriado, reulllatisn'lo, 'apoplexia - são coagulações dos
colóides. O plaslna celular, o sangue, os sucos glandulares são colóides
análogos ao leite. Colóides são líquidos eln que os grandes grupos
moleculJ.res não estão quÍlnicanlente dissolvidos mas repartidos fisica
nlente e mantidos elIl suspensão por forças 'elétricas. Fazendo-se uma
faísca elétrica atravessar UIn sistema coloidal, as partículas eln suspensão
conglol1ieram-se e precipit~ln-se sob a forma de massas sólidas: o colóide
coagula ou "flocula". E· assim que após um relâmpago se forma o
granizo ou as grossas gotas de chuva, é assÍln qúe, nos dias de tempestade
as oscilações elétricas talhan1. o leite. Mediante uma faísca elétrica pode-se
provocar, no leite, a precipitação de suas' combinações de albumina.
O granizo nada rnais é do que goras de chuva coaguladas e transforlna
das em pedaços de gelo. COlno vimos na pág. 91, o reumatismo é um
estado' de coagulação do plasnla muscular: em determinados territórios
nervosos e vasculares o plasll1a das fibras l11.usculares torna-se duro)
incapaz de n1.0Vínlento e doloroso. Ao mesmo ten1.po as artérias se
contraenl. Essa coagulação t1.1.uscular se processa sob o influxo do 'frio
con10 é a opinião corrente. Mas causa ainda lnais frequente são as
oscilações elétrica~ da atlll0sfera e, consequentemente, da superfície da
pele. Sobre a superfície cutânea o hón1.elTI tem uma atmosfera semelhante
J. que envolve o globo terrestre. Nessa atmosfera individual ha as meSlnas
n1.udanças de ten1po que na atn1.osfera terrestre. Ha ciclones de mau
tempo e tén1.pestades. E tan1.bem aí ha relânlpagos invisíveis, formação
de granizo e chuvas ultralnicroscópicas. Essas ten1.pestades azedan~ o
leite não nas leiteiras como no macrocosrnos humano n1.as nos 111ícros
cópicos recipíentes plasn1.átícos das células. Esse fenómeno de azedar
o . leite ao ocorrer Ulll. ciclone de mau tenl.po é, transportado para o
plasma muscular, a causa do reull1.atisn1.o, da ciátíca, do torticolís
(pescoço duro). Da nleSnl.a forlna que nas fibras musculares, tambeln
no sangue coagulanl as albuminas, de sorte que, quando as paredes
va.:')culare.:l não são fi1.ais lisas, em çais dias forlnam-se coágulos sang:uíneos,
os trombos, que obstruem as artérias (trombose) ou se deslocanl à dís-
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tâncía para formar unla etubolía. T alubenl os cálculos da vesícula
bilíar ou dos rins formatu-se por floculação das albumínas dos sucos
glandulares e sua orígem pode ser facílitada pelas flutuações elétricas,
pelos pés frios, pelas bebidas geladas, pelas correntes nervosas da excita
ção, do desgosto, do medo - ísso nos índivíduos com tendência à
formação de coágulos e de cálculos.

As ~pidelllias da frente fria. Si um ciclone de mau tempo
desloca-se do Atlântíco para OéSte,. sua dianteira aspíra o ar da terra.
Isso põe eln vibração elétrons, poeíras, grãos de pólen, cogumelos e
gazes ·de toda espécie. Essas partículas em turbilhão eletrízam o ar da
mesma forma que, em lnaíór escala, fazem os flocos de neve; formam
se assim cargas elétrícas que perturbanl o repouso elétríco da atmosfera.
Esses transtornos propagam-se a 1000 km adiante do ciclone. Os ínstru
Inentos físicos, grosseiros demais, não as registalll n1as elas podeln ser
reconhecidas no. comportalllento de plantas e animais e as pessoas sensí
veis percebem prin1eiro que os observatóríos a chegada de uma mudança
de tempo. A ~ianteíra quente do cíclone é pouco perigosa. Mas na
trazeira fria turbilhona tudo quanto a frente quente aspirou. Tambem
o ar é um colóide, Ele coagula-se na frente fria, suas partículas conglo
meram-se, rornam-se mais pesadas ê. caem. Os cogun1.elos reuneln-se
em massas sobre os telhados, as roupas, os alímentos. E são aspirados
junto com o ar. O hómem normal nada percebe. Mas ha pessoas sen
síveis a tais cogumelos e en1 que eles provocan1. Uln ataque de gota.
Em Viena os médicos admiram-se: Depois de 6 semanas sem ver um
só caso de gota, Uln clíníco é hoje três vezes chamado para atender a
ataques de gota. Lá está nos jornais a causa: Noroeste sobre Stockolmo,
névoas no cánal, Ulna depressão barom~trica no mar Báltico. Mas em
Viena, nos bordos do ciclone, írrolllpe uma epidemia de gota e reUlna-
tísmo,

No guarda-coluida o leite talhou, elubora não tivesse caido utua
tempestade. É que a 400 knl de dístâncía· um ciclone' passou, embora
aqui não tivesse tu.rvado siquer o ceu. Mas seus distúrbios elétricos
determínaralll a precipítação dos colóides do leite. A noite a cozínheíra
q~eixa-se de' lun1bago: nos seus músculos lombarçs o plasma coagulou
se. Dois dias depois o dono da casa é vítíma de apoplexia. Numa de
suas artérias o sangue tinha'coagulado. No decurso de doís dias forlnou
se 'cotno que uma rolha, que agora se rompeu, obstruindo uma zona do
cérebro.

As curvas dos "resfriados", dos acessos de gota e reunlatismo, a
abertura das úlceras varícosas, as hemorragias consecutívas 'à perfuração
de uma úlcera do estômago, os acessos de aSlna e de crupe por contração

_das vías aéreas, as etnbolías e apoplexias por coagulação do sangue, a
eclâtnpsía das mulheres grávidas e provavelmente muítas outras doenças
marchan1 paralelatnente às curvas dos ciclones de mau tempo. As
curvas de lTIOrtes e nascÍlnentos, sobem e descem com as frontes do
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cíclone. Quando a fronte fria do cíclone passa por Ulua região os hÓ111enS
morrenl lnaís facílnlente e aumenta o nútuero de nlortcs. Mas durante
a ·passágen1. da frente fria as crianças perl1.1aneCelTl no ventre materno,
pelo que dimínue o nÚn1.ero de nascÍtnentos. Depois que a frente fria
se deslocou para diante, dimínue o nÚn1.ero de mortes e os fetos aban
donaln o ventre das 111ães, aumentando assinl o número senlanal de
nascÍlnentos. As relações são tão estreitas que se críaran1 as expressões
t (·tempo de ct1.1.bolias" e (' tempo de estenose", isto é época propícía aos
ataques cardíacos, ao crupe, à asn':a. Ha clínicas progressístas que se
oríentam pelo estado dos ciclones e onde, quando se aproxínla un1. ciclone,'
são adiadas todas as operações que não sejam de urgência, sobretudo ein
pessoas ídosas. N·as cidades dó futuro haverá relógíos a assínalar:
doentes de gota: abstenham-se de carne hoje. Portadores de varizes:
cuidado com os pés. Hipertensos: nada de álcool hoje! Perigo de
apoplexia. Nas paredes das' casas ao lado dos termÔ111.etros haverá
aparelhos capazes ·de Ínforn1.ar· sobre todo~ os elenlentos da 1110derna
meteorologia, de pôr autol1.1.atican1.ente etn 1110vimento as nláquinas
reguladoras do clín1.a dentro de casa, n1.áquínas que ~ão só tenlperanl'
o ar, C011.1.0 o carregal11. ou descarregan1. de eJetricídade, hun1.edecen1. ou
secam, criando assim, dentro da habitação, o clínla nlaís adequado ao
corpo dos lnoradores.

O IllicrocliIl1.a. Não só os 111areS e continentes" as costas e o
ínterior, as planícies e as montanhas tênl seu clítna próprio conlO tanl
bem qualquer porção de terra, qualquer parte de un1.a cidade, cada casa
em particular e até lnesmo cada quarto de Un1.a casa (fig. 213). Doís
írmãos habitàm nas terras paternas. O primeiro construiu sua casa no
plano (b), enquanto o segundo o fez nunla colina (a). No plano ha
humidade e ar parado e tan1.beln a tel1.1.peratura é n1.ais baixa porque o
ar hún1.ido se aquece díficílnlentê. A casa está sOl1.lbreada por árvores,
pelo que acin1.a do této não ha nenhulna corrente aérea ascendente. Do
chão húnlído da parte arborízada sobel1.1. inún1.eros elétrons, que, todavia,
não se moven1.. O ar ten1., poís, forte carga elétríca, que está sítnbolizada
pelas cruzes, mas não ha diferença de potencial e, conseguintemente,
corrente algul1.la. Aí 'vive-se, poís, num cl,ínla uniforlne, pouco sujeito
a perturbações, frio e húmido, pobre en1. ráios, con1 elevada tensão
elétrica .nlas senl grandes flutuações da corrente elétrica. A insolação
dura 2 horas, a tenlperatura nlédia é de 12. () e a hUl1.1idade.relativa de 82%'

Muito diferente é o clín1.a da casa da colina (a). O sólo é rochoso,
seco' (40% de humidade relativa) e pelas fendas do sólo ascendem os
gazes da (( atmosfera subterrânea". O sol bate maís demoradamente
(10 horas) sobre o telhado, aquecendo-o fortemente; forlua-se unl
turbilhão ascendente de ar aquecido: a casa está situada nun1. "tnínÍlno
de ar quente", no centro de um pequeno ciclone local COlU un1.a ten1pera
tura média de 20.°, Alem disso os ventos sopranl constantemente sobre
a casa e, através das portas e janelas, renovan1. o ar interíor. O clítna
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Fig. 213 - O cliina.
J. O macroclin1a terrestre. A. Clinla' nlarítimo COIU ventos luarinhos únlidos,
telnpcratura nlodcrada, umidade à bciranlar. B. Clin1a continental sobre o "lado
da sOInbra" na nl0ntanha, seco, rico en1 raios e. com '"extrenlas" variações

de 'teu1peratura entre o dia e a noite, verão e inV'·crno.
.11. O clima local da habitação. A casa (a) sobre a colina de f>edra tern UJ11a

longa insolação (10 horas), temperatura media elevada (20°), pcqucna unli
dade (40°), forte irradiação do solo, pequena carga clérrica porque os cle
trons são carregados pelo yento. A casa (b) sobre o lado de son1bl~a cntre <Ír-
'ores e pcrto da cascata, tenl n1enos insolação, temperatura media baixa,

rrrande unlidade, forte carga clét!'Íca e, por estar situada sobre solo ~rgiloso, -
. fraca irradiação do solo.

II. O nlicroclinla. "--\ h:1 bitação sobre o lado de 50111br:.1 da rll a (c) tCll1 pouca
.nsolação, baixa tenlperat~ra, elevada unlidade~ considera\Ocl teor e111 pó, gaz
carbônico e óxido de carbono. A .habitação superior sobre o lado do sol (d)

possue um clilna con1pletamente di,-erso (111elhor).
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aqui é variável, ríco eln irradiações, lnlldanças de ar, oscílações elétricas.
As duas casas vizinhas têm, país, clítnas tão díversos como sí estivessem
localizadas em duas regiões dístantes.

Taís diferenças existem em toda parte. No rez do chão Cc) o clíma
é diferente do terraço (d). O quarto da face sul, com 9 horas diárías
de insolação, difere inteiramente, do ponto de vista climático, do quarto
da face norte, onde não bate sol. E.a face oéste, contra que bate o vento
externo, possue un1a atn10sfera diversa da face léste, cuja atmosfera
€;stá cheia não do ar exterior luas do ar vindo de dentro da casa, pelas
paredes a cima. Nos hoteis os quartos das faces sul e marinha são mais
caros que os que dão para o norte ou para o tnato. Essa diferença não
é vã. O quarto que dá para o n1ar tenI Uln clitua nIuito diverso do que
dá para o ·páteo interno. 100 metros para dentro da costa já o clínia é
muito diverso CaIU referência à irradiação, número de elétrons, telnpera
tura, intensidade do vento.e percentágelu de sal. Uma duna de 10 p1etros
de altura é Uln verdadeiro isolante. Adiante dela o clitna é excitante'
atraz é caln1ante. A ação do clima sobre o corpo depende aínda do
comportaluento do indivíduo. Colocando-se Ulna criança beln agaza
lhada enI repouso na p'ráia por n1uitas horas, seu consumo de oxigênio
desce a valores que na cidade nunca se observan1. lnesmo durante o sono
mais profundo; isto é, no' interior do corpo o fogo da vida queima tão
fracaInente como nunca é possível no clitua citadino. A isso se deve
atribuír o fato bem cOl1hecido da (( letargia praiana" da agradável pre
guiça que provoca a estadia na práia. Si, ao contrário, ficamos seminús.
na práia, nadando, brincando, correndo, o éonsumo de oxígênio sobe
até um grau ·nunca atingído na cídade, obtendo-se assin1. efeito oposto
ao precedente. Esse exemplo aplíca~se a muítos outros fatores, à ação
dos ráios e banhos, esporte e, sono, alimentação, consumo de álcool,
fumo e café. Só na física e na técnica é que ha relações fixas e imutáveis
entre causa e efeito; na vida humana tudo isso depende do indivídúo.
Um mesmo clima, uma lnesma alimentação, Uln n1esn10 esporte, unl
mesmo remédio· têm ação diferente conforme se trate de Uln moço ou
de Uln velho, de um' magro ou gordo, conforlne estejamos no ínverno
ou no verão, de manhã ou à tarde. Não é possível fazer dessas relações
uma ciência: elas constituen1 un1.a arte. Por isso a medicína só é uma
cíência quanto aos seus fundamentos ao passo que é arte quando se
trata de empregá-la num caso indívidual.

A eIllanaçào. Alem da atmosfera terrestre ha a subterrânea. Os
componentes desta última são: elétrons que atravessalU a superfície da
terra, vapores de água oriundos das águas subterrâneas e da hun1idade
do solo, poeiras do sólo, como a cal, grãos de pólen, cogulnelos que o
vento arranca das camadas' superiores do solo, vapores e gazes de iodo,
bromo, enxofre, aluonÍaco, ondas do éter de varia.dos con1prímentos
de onda, sejam ondas térmicas, ondas lumínosasrefletidas,' ráios secun
dários da írradiação de altitude, ráios gama do radium e finaln1.ente a
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Fig. 214 - A elTIanação.
En1 virtude da desintegração do rádio espalhado nas profundezas da terra, sobe
do solo uma forn1a gazosa de desintegração do radiul11, a enlanação. }\ maior
parte da emanação se encontra nos vapores dos vulcõcs (1») (100); relativa
l11ente a essa quantidade cncontranl-se 70 unidades nos solos de lava (c), 50 ~
nas grotas das 1TIontanhas e 30 unidade~ no yento d-a terra (a). iVlar, ar ll1a
rínho e costas são pobres el11 en1anaçâo (3). O ar das florestas (g) é pobre

m emanação porque ela sobe das raizes ao tronco e o abandona pelas pontas
dos galhos. O vento sobre solo aberto (f) é rico en1 el11anaçáo, enquanto sobre
o solo argiloso (c) não se encontra quasi emanação. Conforn1e a natureza

do solo o ar das casas será rico (d) ou pobre em 'cn1anação (e).

etnanação. O radiurn é- urna substância que, e·lnbora. c~ra, está longe
e ser rara, sendo ao contrário rn.uíto difundida. Ele é COlno -à ouro)
ue. se encontra em toda a parte, na areia, na água do mar e dos rios,

na terra, etc. n'las que é díficil de separar de suas conl.binações coloidais.
O interior da terra deve conter lnuito radium pois a lava que flue das

rofundezas é rica nessa substâncía, corno o são todos os terrenos de.
ava. Em-~~día 1 cm3 de solo conten1. 0,0000025 gr de. radíuln. -

Ao desintegrar-se, o átolTIO de radium expele de seu' núcleo Uln
rupo de 4 átomos de hidrogénio, que constítueln um árolno de helíum;

-om ísso seu peso atómico cae de 226 (átomos de hidrogênío) a 222 e
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por ela en1íti~ :~: 
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perigosa. O
tOr11a~ll-se an ~ '-
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o radiuIll no Lorpo hUll1.all.o.
O ar, a água e todos os alün.entos eontên1.
enIanação. Mas a vida desta é rnüito curta.

.Eln poucas horas ela se transforma etTI
Ulna massa sólida, que se. precípíta, pelo
que é chamada (( precipitado radíoativo' ! .

Este últúno etuíte, durante cerca de 40
anos, núcleos atônlicos, elétrons e ráios
gama, transfortnando-se assim em chum-'
bo. Em cada gra111a de substâncía corporal
ha 3 bilhões de átonlos de radíun1.. Utll
hómem de 75 quilos encerra 0,000 000 75
gr de radiu111,' isto é, um milhão de hó-'
mens contêm 1 grama de tadíum e todos
os habitantes dos Estados Unidos pode
rial1I, juntos] fornecer a íl11ponente quantia
de 150 gran1as. Ülhell10s a nossa nl.ão:

Fig. 2 I 5 - Radiuln no corpo.
O radÍLun depo,sira-se no baço
e n1edula óssea, onde pode
ser encontrado muitos anos
depois. A rata aqui. reprodu
zida está prenhe e tem dois
filhos no ventre (os dois cír
culos). O tadiun1 depositou-se
na placenta n1aterna (a) e no
baço dos filhos (eD1 preto).

de utn pó branco ele ~e transfortna numa substância que ferve a - 62 o l

tendo, poís, à tenlperatura nor!J!.al, fornla gazosa: é a etnanação. O
radiunl existente na profundídade da terra ou nas fontes de água, depoís
de expe.lir o átomo de heliuIT1, se transforma·· em ·el11.anação e ascende
na atmosfera. Disso resulta eletricidade livre pois a emanação emíte
núcleos atôlnic,?s e elétrons, com que bombardeia as lTIoléculas de ar,
das quais desprende elétrons. A emanação pode ser encontr'ada el11. toda
a parte (fig. 214). Si representarmos por 100 a quantidade de emanação
desprendida das crateras dos vulcões (h), haverá 70 nos terrenos de

.lava (c) e 50 nas dépressões das mont?-nhas. A quantídade n1.íníma sé>
encontra no ar marinho e na· areia das práias (3). O ar da costa do n1.ar

~ do Norte contem 1-4 unidades; esse. teor 'ascende até 100 na Suíça.·
~ Os terrenos fechados e de argila (e) inlpedem a spbid~ da etnanação,
:pelo que sobre eles o ar é pobre enl emanação (o). Sobre os terrenos
abertos t corr1. fendas prqfundas (d e f) encontra-se l1.1uita emanação
mas que rapidatnente se e:sparrama. O .teor do ar ern el11.anação. v~ria ..
O vento si arrebata. tn1.1Íta emanação do solo en1. cOll1pensa.ção espalha-a
rapídanIente. O vento tnarinho (h) é mais pobre que o vento víndo
do interior (a). O ar h~n1.ido é mais ríco que o ar seco. A chuva pre
cipita a emanação: Por' ísso nas! horas hínnídas e setn vento que se
seguen1. a uma chuva a ríqueza do ar em etnanação é nIaior que etll

qualquer outra ocas~ão" Sobre os prados
(f) os valores são elevados. e baixos· nos
bosques (g), poís nestes a emanação ascende..
pelas raizes' junto conl a água e· abandona
as árvores ao chegar às pontas do~ ranIOS.
N a atmosfera ela.' pode ser verificada até
'utna altura de 250 111etros.
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por da en:úüremos 1 uílhão de átonrOs de radíum. É verdade que nem .
todos serão expul os neste 11.10tT1e11to. São precisos 25 anos para que a
ll1etade deles tenha expelido seus elétrons e granadas arômicas. Em
cada segundo 1000 áto11.1.oS lança11.1., ·do ínterior da mão para fora, seus

c0111ponelltes.
Não se sabe' qual a· ação do radíutn introduzidq no corpo. Sem

poder explícá-Io, sabe11.10s por experiência que a introdução de pequenas
quantidades age. beneficamente sobre certas forn1.as de inflamações
crónícas das articulações, n1.úsculos e órgãos do baixo ventre. Muítas
águas 11.1.edícínais· e banhos de lama contêlTI radíum mas será falso con
.cluír que seu efeito curatívo se deva a êle. AssÍ1n é que de duas fontes
ígualll1.ente eficazes contra a lUeSll1.a lnoléstia uma contetu tuuíto radíu11.1.
e. a. outra pouco. ~1uítas fontes fatuosas são ísentas de radíu11.1.. A ad
11.1ínístração prolongada de radíulTI' é prejudicial à saude e até lueStUO
perígosa~ Os indivíduos sujeítos prolongadatuente à ação. do' radiu11.1
torl1a~u-se anênlicos, de fraca l11.usculatura, estéreis e precocemente
. l1velhecídos. Enquanto não for elúcidada a ação do radiun1. é prudente
evítar o uso índiscri11.1ínado de suas preparações. O radíu111. que hoje
íngerínlos deposita-se atuanhã no baço e 1nedula óssea sob a forn1a de
precipitado radioatívo, que continuará a irradíar durante 40 anos! Que111.
t011.1ar radíulu e11.1. 1940 terá enl sua l11.edula óssea, até 1975, uma lná
quína elníssora de átoluos de radiulu, que en1.ítírá, até 1975, por segundo
alguns luílhões de projéte.is atônlícos contra as células sanguíneas (fig. 215).
Talvez que isso en1. lugar de prejudicial seja tnestuo' Útíl. No mundo
dos át011.10S e das células corporais l11.ílhões são uni.a bagatela. Mas
não será nada agradável introduzír nos ossos utU depósíto de muníções
3.tônlicas, com que será possível b011.1.bardear, por 40 anos a fio, a nave
gação sanguínea conl granadas átônlícas. Nunca. fazer C0l11.0 o 111.agnata

o aço que; etnbaido pelas promessas de U1TI fabrícante de drogas que
lhe garantíra U1na juventude até' 90 anos) bebeu diariamente uma garrafa

e água de radíunl para ll.1.orrer prelnaturan1ente de uma tTIorte lTIuíto .
11.oderna 111a? nada agra4á\iel: a 11.1.orte pelas irradíáçõ~s.
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Os gazes respirarórios

CAPíTULO XVIII

o -nitrogénio do ar - llllla tragédia da h\lm.anidade.
O ar é uma lníst1.ua gazosa de cerca de 79% de nítrogênío (ou azoto)
20% de oxígênío, 1 % de gazes nobres' (C01110 argônio, heliu111, neon) ,
0,03%. 'de gaz carbónico e traços de all10níaco e outras contaminações.

, Nítrogênío e oxigênío são doís gazes incolores e- sem gosto. O hómem
necessíta diariamente de 8 gr de nítrogênio poís a albunlína é uma
combinação de nitrogênío e o corpo perde diariamente 50 gr de albunlína,
que deverll ser substituidas. Sendo a albunlina indispensávél à fabrícaçao
do plasma, nenhull'1 organíSl1l0 pode viver sem nítrogêníó. · Um- animal
nutrído com alimentos sen1. nitrogênio, como gorduras, _açúcar,' aluído
l1lorrerá por não PQder fabrícar albumina. Ao contrário, um cão pode
ser mantido exclusívamente com a porção nitrogenada da albumina
os aminoácídos, porque COln essa albulnína poderão ser fabricados o
doís ~utros tipos de alimentos, gordura e açÍlcar. -

E Ílnensa a quantidade de nítrogênio existente por cinla da terra.
Só o nítrogênío exístente "Sobre Londres poderia servir para a fabricaçao
de 12 bilhões de toneladas de salítre, satisfazendo assim, por nlilhares
de anos, as necessidades terrestres enl nitrogênio. Mas... nem a
plantas nel1l os anín"1aís e hónlens podeln utilíz'ar o nitrogênio do ar,
É esse um dos mais estranhos fatos da natureza. O ,nttrogênio é unl
elemento inerte, que não entra espontanealuente enl cOlnbínação. Assim
como os navíos que percorre-m o oceano têm que trazer no _eu boj
grandes quantidades de, água por que o corpo hUluano não pode utillzar
a ágúa do mar, tambelTI nós vívelllOS no fundo de U111. 111ar de nÍtr 
gênio do qual, durante cerca de 70 anos, respíramos diarianlente 1000
litros selll que dessa quantidade possan1os utilízar siquer unIa gran1a
embora para nós ele seja tão indispensável conlü o combustível para un1
forno. Um dos grandes lnales do mundo -é a fome: bilhões ,de planta
e animaís sofrem fon1.e diariamente por falta de nitrogênio, .inúnlero
seres humanos morrelll de fome e neste rrlesn10 -lnomento milhares d ,
pessoas não têm o que comer, sofrendo esp~cialmente a falta de nírro--,
gênio, d~ albuminas, que são os luais caros de todos os alímentos. E
no entanto essas pessoas estão a 100 knl no fundo de um mar de nitro
gênio. É esse talvez o maior paradoxo da existência terrena ~ a maior
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tragédia da hutnanídadc. País si, corn.o acontece COlU o oxígénío,
pudéssemos fixar. o nítrogénio e si o nosso sangue contlvesse células
que ao lado do oxigénio prendesselTI ígual11.1.ente o nítrogênío, bastaríarn.
alguns n1.ovÍlnentos respíratóríos para solucionar ,todas as dificuldades
terrestres. Nio ha 'eria maís f011.1.e,· cessaría a caça aos' anírn.aís, termi
naria o 11.1.ortícínío de 11.1.ílhões de seres de qqe nos 'alín1.entarnos, terianl.
fín1. as revoltas por, causa de pão e carne, o nl.undo passaría de canl.po
de lutas e l11.atadouro a unl. paraízo, . ' tudo isso acontecería si o hómenl
pudesse fixar en1. seu corpo Uluas escassas 8 gramas dos 1000 litros de
nítrogênío ql e diaríanl.ente respíra. Descobrír Ulll lueia de perlnítír
a.o corpo fixar esse nitrogénio é UITl dos. grandes problernas técnícos que
a ciência ainda não conseguiu solucíonar.

o probleIl'ia do l1.itrogêIlio e sua solução. A vída é un1.
contínuo roubo de nitrogênío. O hÓn1.en1 11.lata o aní11.1al, o anírn.al
conle as plantas. A plantas são a' única fonte de nitrogênío do lnundo

ívo. A agricultura e a pecuár.ía são índústrias de nitrogénio. Cada
grão de trígo está cheío de alítnento nítrogenado, cada legu11.'le é Ulna

.' caixínha. de nítrogénío cada fruta é Uln saco cheío de açúcar e albumina
ríca cnl nítrogénio. De onde rctlra11.1. ~s plantas o seu nitrogénío?- Essa
questão' ocupou todo o século XIX. E que as plantas não podetn fixar
o nitrogénio do ar: unla planta colocada em terra .isenta de nitrogênio
definha. As plantas re.tíranl o nítrogênío do solo sob a fornla de nltratos.
As quantidades retiradas são enortnes. Ulll hectare de trigo retira anual
lnentC de solo 100 a 300 kg de nítrogénío. O solo precísa renovar suas
reservas país si as plantas roubassem todo o seu nitrogénío sem que este
fosse substituídà não havería maís un1. só vegetal sobre o planeta. Mas
não são só as plantas que sugan1. o solo. Tambem a água, a chuva, as
fontes fOU ba11.1_ nítratos do solo. Aproxín'ladame:nte 40 bilhões de quílos'
de nitrogênío são levados pelos ríos até os l~ares. J?oder-se-ía pensar
que essa contínua 1l1ígração do nítrogé.nío elupobrece:sse o solo e saturasse
os 11.'lares C011.1. nítratos da lneSl1'la for11.1.a que acontece con1 o sal de cozinha,
que está contínUall'lente a etnígrar da terra para -o mar. Na realidade,
porcn1., ha na natureza terrena Uln equílíbrío de nítrogénío. Nem o
.010 se empobrece sensíveltntnte e·m nítrogênío nem os luares se enrí
quecetu. Por unl. 111eCanísll1.0 desconhecido o nítrogênío aqandona os
111.ares e é novanlcnte, por via- aérea, transportado ao solo. Durante todo
UlTI século pcrnl.ancccu ínsolúvel esse enígllla até que a solução veiu
graças a Ulna observação aparel1teluente sem ünportâncía. Nas raízes'
de certas plantas, sobrctudo as lupínas, descobríu-se Ulna "doença".: as
raízes apresentavànl certas excrescênc~as (fig. 212-b). Depois observou-
e que justatnente o solo .onde tínhan1. sído plantadas essas plantas
(doentes" era, no ano seguínte, de grande fertilidade, poís o nítrogênío'

crn vez de dítnínuír, corD.O acontecia quando se plantavalu plantas sãs,
tínha auluentado. As lupínas (I doentes" enríquecían'l o solo etll nítro
génio ~ As çUluefações foranl. então exarnínadas e verifícou-se que se
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o oxigénio. Ao contrário do nitrogênio, é o oxígénio quín'1ica
lnente, o lnaís n'1ovel dos elelnentos. Todas as cOlnbínações da crosta
ter~estre contên'1 oxígênío: 8/9 do peso da água, lnaís de 50% do peso
da crosta terrestre e 11.1.aís de 50% do peso do corpo hurnano são feitos
de oxigênío. A velocídade C0111 que o át01110 de oxígênío bate sobre
as outras con1bínações é catastrófica para elas. Ele deco11.1.põe a molécula
e une-se aos seus fraglnentos. Chan1.a-se oxídação esse fenómeno realí...
zado pelo oxígénío. Corte-se Ulna 11.1.açã ou unla batata e obse~ve-se
a superfície do corte. Ela torna-se logo escura poís o oxígênio do ar
gqlpeia as 11.'1oléculas líberta~ e as decolnpõe en1. c0111.bínações ítiferiores
de cor parda. Os átolnos detidos eIn seu percurso vibran1 e en1íteln ondas
do éter, que são percebidas con1.O calor ou, si as' oscilações forel11. 111~lÍ
rápidas, C011.1.0 luz. As oxidações acolnpanhadas de produção de calai"
eluz chalnan1.-Se cOlnbustões. O fogo é ~. união dos átOlT10S de oxigénío

c0111punhan1 de bacilos. Esses bacilos vívíal1'1 C01110 .parasítas d~s raí::c_
das plantas, de cujas albuminas se alímentavarn. !vIas eln lugar de ser
lnaus con'1panheíros tínhaln utna função utílíssin1a: fíxavam o nÍtro
gênío do ar do solo e C0111 ele fabricavam nítratos. Uln desses nódulo
bacílares transforlna, dur~nte o verão, 5 gramas de nítrogênio do, ar

.em salitre. E'este, por sua vez, é absorvido pelas_raizes da planta. A
lupinas não consegue11.'1 utilizar todo o nitrogênío assÍtn fabricado eln sua
raízes. Fica assim, no solo, UlTI 'resto que o torna 111aís fértil. C01110\05 ba
cilos do nitrogênio prefereln os vegetais que têln vágeln, lentilhas, ervi
lhas, feíjões, e 'como estes -estão, graças aos nódulos bacílares, lnergulhado
nun1a solu.ção de nítratos, são tais' vágens os frutos lnaís nutritivos e
rnais ricos eln albulnína, Mas os bacilos do nitrogénío viven1 não .só
nas raizes dessas plantas COlno eln todo o solo, Ha séries ínteiras deles
cada un1.a das quais trabalha en1 condíções diferentes das den1ais e se
incumbe de un1a fase especial do c011.1.plexo processo de síntese. Tatnbem
na água do 11.'1ar vivelU desses bacilos (fig. 2i2-f). 'Só que eles ~rabalham .
inversamente: em l~lgar de, como seus, irluãos terrestres, ingerír nitro
gênio do ar e COln ele fabricar salitre, eles são con1edores de salitre, cujo
nitrogênio cedeln ao ar l1'1arínho. Por esse processo volta nová111ente

,à atmosfera o nitrogênío que tinha sido arrastado pelas águas. Esse~
"colnedores de salitre" são, como legítimos petiscos nitrogenado~, co-
midos pelo~ pequenos ani111ais do plan]zton. As' foralníriiferas e radio ...
larÍtas vivem deles e são,' por sua vez, coruidas por pequenos crustáceo.
e vermes, estes por peixes 11'1enOres, ,os 111enores pelos lnaiores e o cie1
terlnina nos pescadores que, nos bancos da Terra Nova, apanhal11.) eln
suas redes, os peixes ricos em albu111.inas (fig. 212, I). Na terra o hÓ111enl
cultiva plantas que retiraiTI o nitrogênío do solo, no 111.ar ele pesca 0-·

. peixes que 'tínhaln ingerido os seres que fixaram -o nitrogênio lTlarínho
e aSSi11'1 é. a vida ulna'luta pelo nítrogénío. E o hÓlnen1 vive do trabalho
de Uln' bacilo que vive no solo e é tão pequeno que não pode ser eSn13.
gado pelos pés do hómeln que sobre ele pisa.
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com às' rnoléculas do combustível; cornbustíveis são corpos COIU que
o oxígénio se une tão rapidamente que ha forlnação de ondas térll.11CaS
e l~tninosas. Acenda-se uma vela. Na ponta desta o oxigênio une-se
às luoléculas gordurosas da' vela. Coloque-se agora, sobre a vela, urna
compânula de vidro. A chama düuínue e a luz apaga-se ao terminarem
os átomos de oxigénio da atll.10sfera situada por baixo da campânula.
O fogo é a morte e o incêndío no 11.1.ícrOCosnlo n)olecular.

O hÓlnem é um lnaquinísmo alünentado pela tendêncía do qxí
gênio a cOInbinar-se com os outros elelnentos. O hómem absorve o~í
gênió e conibustíveis e faz.o primeiro chocar-se contra os últimos afim
de os cíndír e corno isso gerar' calor. Desse calor vive o hómenl.. A in
gestão de oxigênio chama-se respiração, a de combustível é a alimentação.
No corpo hUll.1.ano as cOll.1.bustões nell.l. se processãm tão lentamente '
COlno na batata cortada nem tão depressa con1.O na vela acesa, mas
num termo médio, com o que se obtem um aquecimento de 40°. O
corpo humano é. quente porque nele se processam conlbustões e estas
realízarn-se dentro dele graças à iespíração. O hÓlnem que respira é
un1. forno pertnanente, em que, por 80 anos a fio, o fogo da -yida é

. mantido pela queima lenta, a 40°, do carvão da alimentação por efeito
do oxigénio do ar inspírado. A fig. 160 ílustra o processo dessa corTI-
bustão.· . ..

A v'ida a Illais de 4000 llletros. À 11.1edida que se vai afas~
tando da superfícíe da terra Q ar atinosféríco se. torna' lnaís rarefeito e
luaís pobre eIn oxigénio. Em 1875, em París, o balão Zeníth realizou
uma ascensão com trés naturalís'tqs COtll o fim de bater um record de
altura. E COIU efeito, nesse dia o record mundial foi quebrado e por
longó- tempo. O balão elevoucse primeiro a 7450 metros; um dos
aeronaut.as, Tissandíer, notou: Crocé está com falta de ar, Sível, eInbora
tambem afetado, tem "força bastante para atirar fora 3 sacos de areia
afitn de.. 'atingir 8000 lnetros. Nesse 11.1CÚnento T issandier sentiu-se
alegre CCll.10 si tivesse bebido um trago e quiz dizer algo aos con1.pa
nheíros. Nlas a voz faltou-lhe e ele perdeu a conciêncía, para só des
pertar novamente quando o balão começou a descer. Fora atingida a
altura de 8600 metros. Os outros doís aeronautas íazíanl. lTIOrtos na
barquinha com os rostoS violáceos a e boca cheia de sangue (fig. 216-.1).
Nas grandes altur.as o ar é tão pobre em oxígênío que não serve para a
vída. ~specialmente treínado para isso, o corónel Norton conseguiu,
sem um aparelho de oxígénío, çhegar a 8500 metros no 111.0nte Everest.
Mas não poude escalar os·' 350 metros que faltaValTI para chegar ao
píco. O ar dessas alturas, pobre em 'oxígênío, não pode fornecer aos
motores celulares dos músculos a con1bustão necessária. A tal altura,
deitando-se Ílnóvel sobre o solo pode-se suportar o ar· rarefeito.. Mas o
11.-:tenor lTIovimento, corno, por ex., abrir uma lata de conservas, pro
voca falta de ar. Para dar um passo são precisas 7 a 10 excursões respira
tórias. Norton levóu 1 hora, nessa altura, pa~a subir 85 metros eln
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Fig~ 2 r6 - A yida acima de 6000 metros.
a) Os trabalhadores que vivenl à nlaior altura são os Índios das n1inas de cobre
dos Andes: a rllais de 6000 metros. b) .A. uma rarefação do ar correspondente
a 7000 ll1ctros de altura aparecenl, nas pesquisas' feitas CITI c;lDlàra pneull1ática,
acessos de indiferença e apatia. c) ...J\. n1aior altura atingida sen1 adnlinistraçáo
artificial de oxigenio foi conseguida pelo inglês Norton no lVlonte Everest:
8500 metros. Ele não conseguiu cobrir os últimos 300 Dletros porque sua
capacidade de n1o"ímento estava tão reduzida que gastou I hora para percor
rer 85 Inetros de terreno normal (marcha em cân1ara lenta). d) A \Tiagern do
balão Zenirh enl 1875, cnl París, terrríinou, depois de atingidos quasi 10.000

n1etros de altur~, de nlancira trágica con1 a Ill0rte de 2 experin1entadores que,
vítimas de perturbação T11ental, não puderanl lançar 111ão dos dispositi\'os de
sah-ação. e) OS YOOS nlodernos na estratosfera, até 20.000 111etros de altuLl,

fazem-se enl gôndolas .fechadas e sob condições nOfInais de clin1a.
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terreno fácil (c). No ar rarefeito o ·niovímento só pode ser coniO enl
câmara lenta. Mas o pior ,íniniígo não é a dispnéía mas os transtornos
rn.entais. A pessoa fica cotUO bêbada, largada, indiferente ou, ao con
trário, irritada e excitada.. N o balão Zeníth havia frascos de oxigénio
que os cornpanheíros' de Tissandier esqueceram, em sua perturbação
n1.e.ntal, de abrir. Entre· os viajantes surgetu, a altitudes acÍlua de 5000
l1'letroS, disputas selU tnotívo, comà entre bêbados. Esportistas ex
períentes conle.çam a agítar-se, a falar tolices, a bater com os braços
_ ísso nutTIa situação en1. que se deveria evitar todo niovímento ínútil!
Á semelhança entre a falta de oxigénio e a' ação do álcool é tamanha
que poder-se-ia supor fosse esta última devida a uma paralísia da função
respiratória do sangue.

Nos modernos institutos de pesquisa a influência da .altitude sobre
o corpo é estudada em cân1aras pneumáticas (b). Nestas o ar pode ser
.rarefeito de uni tTIodo corresponde.nte às diferentes altitudes. T ambelTI
aí apareceln., eni alturas superiores a 6000 metros, estados de excitação,
que degeneram em acessos de furor. Inversamente, a força de vontade
é paralizada de tal tuodo que o indivíduo não é mais capaz de pegar

111.1. lápís, '( Quasí todas as catástrofes de altitude são tragédias da para-

Iísía da vontade".
A influência da altura varia conforme a pessoa. Até CErca de

4000 metros não se notarTI transtornos de monta. Dai por diante: apa
recelll crises de doença das montanhas: acessos de falta de ar, sufocação,
pressão na cabeça, sensação de peso' e de calor, Essas crises desaparece:tn
pois o corpo, graças às suas regulações internas, adapta-se às circunstân- '
cías diferentes, pelo que volta a sentir-se tão beni t,: tão apto -ao esforço
conio antes. Depois sobrevêm novas críses. E finalmente desaparece:
a capacídade de adaptação. Unla pessoa tolera ás alturas tanto tuelhor
quanto mais tempo levou para subir e quanto mais tempo deu ao çorpo
para adaptar-se. O hónicm adaptado leva 2000 metros de vantágem
sobre o inadaptado, isto é, a 7000 tuetros se~l corpo cOluporta-se como
o do inadaptado a '5000 l1.1.e.tros. 9000 metros constituem o lítnite
absoluto da ca'pacídade de adaptação e. sobrevelTI a lTIOrte das alturas,
.a menos que o indivíduo se socorra das bonibas de oxígênio, COlUO
fazem os niodernos alpinistas e aviadores, ou que, como os que voan1.
na estratosfera, se encerre déntro de gôndolas fechadas e com uni clinia
artificial (e).

O gaz carbônico. O oXlgenlo, O 2 , inhalado une-se, no corpo,
ao carbono, C, da alimentação para formar gaz carbônico, C02 (fig. 160).
Este último é. expelido através do pulmão. O hómem expira 20-40

... lítros de gaz carbôníco por hora~ 500 a 1000 litros por dia. Nesse gaz
expirado ha tanto càrbono como ern 2 a 3 b1"iquettes de carvão de pedra.
No decurso de um ano o hómeni poderia formar, com o gaz carbônico

. respirado, unia reserva de 1000 biquettes (fig. 217) .

. ' nlinJ, de cobre
r correspondente

. Dlara pncunl~ítica,

111 adnúnistração
~'\Íonte Everest:

In tros porque sua
~ ~ hora para percor
- . d) A viagC1l1. do

gidos quasi 10.000

- riínentadores que,
, dispositiyos de

Inctros àc altnLl,
.Jlais dc clin1a.



3[--+ DR. F R I T Z 1\ A H ;\

Conio o hÓn'lelTl, todos o~ aparelhos de cOill.bustão desprenden1 gaz
carbôníco: as 'velas, lânlpadas, fogões, máquinas a vapor, locolllotivas,
autorpóveis. N Ulna cidade vários bilhões de litros' de gaz carbônico
são lancados díaríall1.ente na atlll.osfera. O conteudo norrnal da atI110S
fera é e~ll média de 0,03%, subindo nas cidades a 0,1 % e lnéslTIO n1aís.
O gaz carbôníco é venenoso. Quando seu teor sobe a 7% a respiração
torna-se penosa e a 14% o hónl.em lnorre. O gaz carbôníco é pesado.
Ao abrir-se urna garrafa de límonada, o gaz carboníco não ésguicha alto
l1l.aS, C011l.0 o leite fervido, escorre pelos bordos da garrafa e cae na n1esa.
Nos quartos o gaz carbóníco acutllula-se sobre o assoalho. Si aunl.enta

Fig. 2 I 7 Carvão do· ar respiratório. .
O gaz carbônico expirado pelo homem contem tUTIa quantidade
de carbono suficiente para que, durante I ano, se obtenhalTI, de

seu ar respiratório, J 000 briquettes de clr\"ão.

o teor do quarto en1 gaz éarbônico, as críanças, que respíralu nunla altura
tllenor, sofre11l. 11l.aís que os adultos (fíg. 2t9). Outrora, quando pouco
se sabía sobre a natureza dos gazes respíratóríos e a necessidade de ar
lívre, lTIuítas pessoas morríanl. enve~enadas pelo gaz carbôníco. Quando
o mar está agitado fecha~-se as escotilhas do navío e os passageíros
são apertados no seu bojo lllal construído. O vapor Londonderry chegou
ao porto, elll 1848, com 100 mortos, depois de utna travessia telllpes
tuosa. E11l. Calcuttá, eln consequência de prísões ern l1l.aSSa, de 146 presos
ill.Orreralll 123. Nos hospítais os doentes morrialll quando, por falta de
espaço, eran1 colocados no chão. Itnpelído pelo calor da cidade, () gaz
carbôníco sobe das casas e ruas e fica flutua'ndo sobre a cidade. O gaz
carbôníco é 111.aU .condutor de calor. O calor reinante sobre a superfície
da terra deve-se sobretudo a ele. Sem o manto aquecedor da atlnosfera
a te·mperatura da superfície terrestre seria de - 23 0. O nl.anto aéreo
evíta a perda de 38° de calor. Deles, mais da metade, ou 21°, devernos
ao gaz carbônico, embora este entre apenas com 0,03% para a C01TI
posição da atniosfera. O acúnl.ulo de gaz carbôníco é U11ia das causas

}--fOll1CnS c planto
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rorn1ar acúcar
Iiberrado .> pela
(lado csqu.erdo

do aumento
achan1 que pe
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do aumento da ternperatura nos espaços cheíos. Muitos pesquizadores
achan1. que pequenas oscilações no teor de gaz carbôníco são a causa das
geada~ em ocasiões en1 que a ten1peratura n1.édia caiu apenas de poucos

graus.

Fig. -2 J 8 - O perpetuum 1110bile da vida.
l--folncns e plantas podel11' yiver sob U111a câmpanula de vidro. O h0111e1l1 H1S

pira oxigênio (02) e expira gaz carbônjco (COl). A. planta absor\-e o gaz
carbórúco, decompoe-no c retira dele. O' carbono que c0111bina C()111 a agua para
fOTnlar açúcar e 3111ido, que o honlenl i.ngere como alitnento. O oxigên.io
libertado pela planta é lançado n~ at111osfera. A fórmula da yida hU111ana
(bdo esquerdo) é: C + 02 == COl; a fórnlula da "ida vegetal (lado di-

. reito) é: COl == C + 02.
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o gaz carbônico expelido por hómens, anÍtnaís e rnáquinas é ab
sorvido pelas folhas das plantas (fig. 218). Os grânulos de clorofila
das plantas, corante verde quimicamente aparentado com a hemo
globína do sangue, cindem o gaz carbôníco graças à energia das ondas
etéreas da luz solar. °oxigénio, 02, é cedído pela planta ao ar, enquanto
o carbono, C, une-se à água, H 20, para forlTlar açúcar (6 X CH~O
= CGH1ZOG) e amido (12 X CHzO = C12H 24012). Plantas e anÍlnaís
rnantên1.--se en1. equilíbrio sobre a balança da vída. As plantas são dína ..
111.0S que, graças à corrente da luz solar, carregan1. os acun:luladores ce
lulares cqn1. energía ·eIn forma de n1.01éculas de amido forte'mente car,re
gadas de energia. Graças à força desses acumuladores o hómenl. pode
loçomover-se. Pode-se colocar sob Ul1.1a catnpânula de vidro Ulll hÓlnem

l~ ig. 21 9 - O perigo do gás carbônico.
O gás carbânico, Il1ais pesado que o ar" acumula-se no solo. Por.
isso a criança vive n\.1111a <lt1110sfera pior que o adulto. O aquece
dor, a garrafa de lio1onada, a cerycja, o hOlnCln cxpelcn1 gás car
bónico. A atn10sfcra do solo é ainda ll1ais fria, lnais cheia de pó c
bacilos. Por isso só C111 condições fayoráycis dcvcln as crianças

brincar no chão.

e uma planta. Fazendo-se incidir sobre eles a luz solar o luecanísl11.o
entra ern, funcíonalnento. O hólnetn expele pela respiração gaz carbônico
e vapor dágua'; anl.bos são absorvidos pela planta que C011.1. eles prepara,
graças à energía fornecida pelas ondas da luz solar, 3.1uído, batatas e
frutos. A ptanta· expele oxígênío. O hÓn1.en1 apodera-se de alnbos, do
oxigénio e do alí11.1.ento, queín1a-os en1 seu interior e nov'atuente expira
gaz carbóníco e água. Esse perlJetuu11L 11tobíle é' a vida sobre a terra.

O óxido de carbollo. Eis um cOluponente por assirn dizer [110
derno da atn"losfera. O n1.onóxido de cârbono, CO, é U1U gaz que se
origina quando, por falta de oxigênio, a cOmbustão do carbono; C,
forma não o dióxido de carbono ou gaz carbônico,' CO2 , n1as o 1'no
n6xído, COo Ele existe no gaz de iluluínação e fonua-se quando se
fecharn pretuaturan1.cnte as válvulas dos fogões, quando o gaz arde en1
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1ugares fechados, nas l1.1ínas e na cOlubustão íncornpleta da gazolina no
autonlóvel. Teorícanlente a gazolína deyería queinrrar-se elU gaz car
bônico e água. Quando o nlotor funciona regularmente isso se dá en1
gr.ande parte. Mas no tráfego das grandes cidades, a marcha lenta e as
frequentes paradas Lizem que unla parte da gazolina só se queüne: en1.
oxido de carbono. Ao conSU111ír 1 litro de gazolina o auton1.óvel deixa
escapar 300 litros de óxido de carbono! Nas modernas cidades centenas
de milhares de litros de óxido de carbono são diariamente lançados na
atmosfera. O óxido de carbono é extremamente: tóxico. O oxigênío
possue forte te~1dêncía 'a unir-se à henloglobina: nos glóbulos. ver
melho~ do sangue: que sai do pulmão a concentração de oxígênío é 60 vezes
nrraior que no ar respirado. E no entanto essa tendêncía é no óxido de
carbono 140 vezes l1;1aíor que no oxígênío! O óxido de carbono que
penetra na .hemoglobína forrua corno ela Ulna combinação insolúvel, tor
nando assim os glóbulos vertnelhos incapazes de transportar oxigênio.
A cada respiração num ar rico elU óxído de carbono milhões de glóbulos
são capturados por esse inímigo. A frota dos 22 trilhões de glóbulos
fica diminuída do número dos glóbulos assÍln inutilizados. O ar torna
se prejudícial à saude quando contcnl mais de 0,02% de óxído de carbono;
percentagens lnaíores são nocívas ou p.erigosas. O envenenamento pelo
gaz de iluminação é uma intoxicação pelo óxido de carbono. Este é
inodoro, pelo que não se percebe o envenenan1.ento. Dado o perigo
constituído pelo óxido de carbono ínodoro, ultimamente as cOlnpanhias
de gaz têm adicionado a este gazes de cheiro forte n1.as inócuos, que
servem de sinal de' alarme. .
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Fig. 220 - A doença das limousines.
() tubo de escapalnento do motor expele o óxido
de carbono,. sem cheiro e Yenenoso. Nas viagens
ele é aspirado pelo espaço interior do auto (onde
reina pressão baixa) c acumula-se sobretudo no
chão do carro. .l-\ doenca .das limousines (dor
.de cabeça, n~lll.scas, dormJncfa) é um envenena-O
rnento pelo óxido de carbono. A.s crianças são
pJfriculart11entc sensí\'çis e por isso duplarr1en
te prejudic<H.h. Pelo que nunca deixar as crian-

ças assentar-se ou dorn1ü' 'no chão do auto.

A doença das liIllo:usin~s. As pessoas que pe.r1nanecenrr longo
tempo num automóvel fechado queíxanrr-se de dor de cabeça, naúseas
e cansaço. Essa "doença .
das lín1ousínes" é un1 en
venenamento pelo óxido
qe carbono. No ínteríor
do carrO em movinrrento
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carro força a subida, dJ.
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desagradáveis nlas não perigosos. Muito mais perigoso e ó óxido
de carbono, invisLvel e con1.pletan1.ente destítuído de cheiro. Eln pri
meiro lugar são afetadas as crianças, que, mais próximas do assoalho.

. do carro, são n1.ais sensíveis ao óxido de carbono. Por isso enquanto
o motor estíver funcionando as crianças nunca deverão ficar deitaqas
ou agachadas. São frequentes os casos' de morte -de crianças que ador
nieceraln no auto. Tan1.ben1 nunca se porá demoradanl.ente o tnotor
enl. 11.l.ovin1.ento nUll.l.a garage fechada. Por isso é proibido alojaren1-se
pessoas numa garagt e cómodos vizinhos, por causa do perigo de' en
venenall.1.ento e de explosão. No sangue dos ~nocoristas a 1niudo. se
encontra o óxido de carbono. Con1. o aUl1.l.ento do nÚlnero de carrós
cresce tambem o perigo para os habitantes' das grandes cidades. Os
guardas de trânsito nas ruas muito movinrcntadas têm a miudo 30% de
seus glóbulos 'carregados de óxido de carbono.
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o vapor dágua do ar. O corpo hUlnano ~ U1n vaso que con
teln 50 litros de líquido lnorno! Graças aos pulmões esse vaso está e1U
largo contacto - nUlna superfLcie de 200 m 2

- COln o mundo exterior,
alell.1. de possuir un1.a chaminé, as vias aéreas. Por estas o vaso expulsa
graJ;1des quantidades de vapor dágua, do mesmo modo que faz a loco
tuotiva por lueio de sua chaminé. Quando o ar exterior é quente não
se vê esse vapor porque a água logo ~e espalha. Mas a un1 frio de 101!
ela se condensa adiante da boca e ao respirar o hómen1. fumega COlno a
loconl.otiva. O teor do ar exterior enl. vapor dágua varia confornl.e o
lugar e O' telnpo: á vento rnarinho e os ciclones que chegam à Europa
através do Atlântico trazenl. hutnidade. Por isso os paizes que, COll.1.0 a
Inglaterra e Holanda estão situados na rota dos ciclones, têln clüna inuito
húmido. O rneSlno s'e dá nas regiões dos Alpes Setentrionaís onde as
n1Qntanhas, interceptan1. o.s ciclones - 'as. nuvens de chuva pendetn
sobre o CU1ne das 11.1.ontanhas e caen1. etu forn1.a de chuva. São secas

. as regiões sitt;adas a sotavento ou no lado de sombra das n1.ontanhas
C01no o Tessino' ou 1l.1.uito recuadas para o interior da te~ra, COll.l.0 as
estepes russas .. Na Europa~ ocidental as casas do lado de oéste e a sota
vento são mais hún1.idas que as de léste. As pessoas que precisam evitar
a humidade não devem nen1. escolher casas situadas na face oéste netn nas
1neStnas próprias casas habitar U11.~ quarto desse lado. NUlna 11.l.eSlna casa
os quartos de baixo são lnais hún1.idos que os superiores, desde que estes
últÍlnos não tenhatn utn telhado inclinado para o oeste. Eln geral no
ar seco o hÓll.1.enl. sente-se lnelhor que no húmido. No ar' húnl.ido o
corpo perde 1l.1.enos ,vapor dágua e assínl. os tecidos enchenl-se de água.
Os vasos fican1. mais cheios, os tecidos luaís tULnefeítos que no telnpo
seco. Esse acún1ulo de água dá utna certa sensação de plenitude e peso.
Alem disso, devido à lnenor evaporação de á.gua con1. o ar hútnido,
diminue o resfríamento do corpo, o calor estagna e 'a tenl.peratura eleva-se,
o síste1ua apresenta ll.l.aior carga el~trica.
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Todos os indivíduos que toleralTI n1.al o acúrI1ulo de água nos
tecidos - ou se.ja as vítinl.as de tUlnefações articulares e nervosas (gota,
reulnatísluo, nevralgia), de aUlnento da pressão arterial, de arteríoscleros'e,
elevação do díafragnl.a, etc. sentem-se luelhor no ar s~co e devern pre-'
ferir UlTI clítua seco. O nl.eS1TIO vale para as pessoas sensíveis a certos
c...ogumelos e outras plantas, isto é, que têm' 'reações alérgicas" (pág. 287).
E que nos quartos hÚlnidos esses' cogumelos prolíferam melhor. Sobre
unia pessoa sã o clüna frio, hÚlnido e pobre eil1. írradíações te11.1. efeito
calmante eí1quanto o alllbiente seco, quente e rico en1. ráíos excita. Quem
quízer repouso deve, poís, procurar uma estação de verão Z11.l. bosques
hún1.idos e sombrios; quen1. necessita de. excitação, esrín1.ulos, "eletrí
zação" de suas faculdades, deve escÇ)lher uma estadia na práía, passeíos
nas 11.iontanhas e esporte.s de inverno.
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CAPíTULO XIX

o aparelho respiratório l~l..lm.ano. Para por-se em comu·-
nicação CaIU a atmosfera em que vive, o corpo humano formou uma
séríe de aparelhos aéreos: o aparelho respiratório, que aspíra ° ar da
atmosfera e nela lança os gazes já utilizados; o centro respíratórío do '
encéfalo, que controla o conteudo gazoso do sangue e detertuina a
velocída-de do~ movimentos respiratórios; os corpúsculos do calor e do
frio da pele, que medem a temperatura do ar; os 'pelos, que assínalam
o sentido das correntes aéreas; as glândulas sudorípatas, qúe trabalham
de acôrdo com a quantidade de vapor dágúa do ar; o aparelho da fona
ção, que produz' ondas aéreas e o aparelho auditivo;' que regísta essas
ondas 'aéreas sob a forma de SOIn.

O aparelho respiratório con1.põe-se de nariz, vias aéreas e 'pulmões.

O nariz. O nariz é o primeíro aparelho que o ar aspirado atra-
vessa. O que aparece no rostO como naríz é apenas a porção anterior I

como que o balcão, da espaç,osa cavi-
dade nasal, que ocupa todo o espaço
médio da face, chegando, atraz, até' o
ouvido. A parte princípal ·dessa pro
eminêncía externa· é cartilaginosa, pois
si a ponta do nariz fosse óssea quebrar
se-ia tão facilmente COlno o pescoço
de' um bule de chá, deforn1.ando assim
o rosto (fig. 221). Nada influe tanto
sobre o aspecto do rosto como essa
porção anterior ·do nariz. Si as crianças
parecem-nos tão bonitas é por não terem
ainda um nariz bem desenvolvido e
tambem por não. serem· deformadas,
como a míudo acontece conl os adul
tOS) por um nariz feio. "Você poderia
bem deíxar-se beijar... ·A boca diz

Fig. 22 I - A extremidade nasal sim, o nariz diz não" - por ísso bern
não ten1 ossos mas apenas pla-
eiS canilaginosas, que evitam se antigo é o esforço de melhorar o nariz

quebre a ponta do nariz. com que a natureza 'nos dotou. A "plás-
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tica nasal" é urna das lnais antigas artes n1.édícas, já conhecida na
velha lndía e ultimanl.ente transformada numa especialídade, isso desde
que se conseguiu insensibilizar o nariz durante a operação. Hoje é
possível, sem deixar cicatriz, lnodificar os ossos e cartílágens e criar,
conforme a escolha do paciente, u~n nariz' grego, romano ou (rococó",
como si se tratasse não de uma parte do corpo mas de unl.a roupa

sob tnedida.
O naríz saliente do perfil facial é específico do hórrietn e, nl.aís

propriamente, do hómem cívilizado. Animal algum possue "nariz"
(fig. 222). Tambem o selvágem não o possuia e ele só se desenvolveu,

Fig. '222 - Só o homem tem "nariz".
Ao perfil do macaco faltam" em comparação conl o do honlem, o

queixo, o dorso do nariz e a fronte.

como o lnais novo de todos os órgãos, d~rante o decurso da civilização...
sem que se saiba porque nem como. Sabe-se apenas que, num dado
povo, serão tanto mais numerosos os narizes bonitos quanto mais elevada
for a sua cultura e, dentro de um mesmo povo, as diversas camadás
sociais caraterizan1.-se pelos perfis nasaís.

A cavidade nasal. A cavidade nasal é um dos órgãos melhor
exalninados, ·dada a sua fácil acessibilidade por fora. Sua função consíste
em preparar o ar inspirado' para a sua penetração nos pulmões. Graças
ao trabalho do naríz os puln1.ões recebem selnpre o lneSlno ar morno,
húmido, sem poeiras nenl. gerlnes, quer o ar exterior esteja frio ou
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quente,' seco ou húmido, cheio de pó ou puro. Na cavidaAe nasalo ar
atmosférico transforlna-se no ar corporal do aparelho respir~tório

(fig. 223).
O nariz com.o regulador do tráfego do ar respiratório. Seu

primeiro papel é regular o tráfego do ar inspirado, que deve seguir
caminhos prefixados. Como os orifícios nasais são inclinados para baixo,
o ar deve subir e descrever um atco através da porção superior da cavi
dade nasal. O ar tem ainda de' demora~...se longamente na cavidade
nasal e, em seu caminho, passar por todas as estações onde é trabalhado.
Quando uma pessoa perde a ponta do nariz, o ar, em vez de ascender,
dirige-se eln línha reta para traz. Como o campo olfativo está situado
na parte superior· do nariz, desde que a corrente aérea não possa n1.ais
subir - como acontece com a perda da ponta do nariz - desaparece o
sentido do olfato.

O nariz COIllO aquecedor de .vapor. Em seu trajeto o ar passa
por uma série d"e ilhotas, chamadas cornetas, em que ha disposítívos de
aquecimento. E que os cornetas estão cheios de espaços sanguíneos que,
COlno os tub~s de aquecimento à agua, irradiam calor e assim esquentatn
o ar inspirado (5 e 6). A temperatura do 'ar sobe de cerca de 30° no
trajeto das narinas ,até a amígdala faririgiana. Os cornetas não só aquecem
como emitem vapores dágua (5). De inúmeras glândulas e fendas
linfáticas lTI.ana um líquido quente, que se evapora nas câmaras aquecídas
e satura de vapor dágua o ar que as atravessa (3~7). Ha ainda dois
outros aparelhos de vapor: na parte anterior do assoalho nasal as lágri
mas, na parte posterior as esponjas da amígdala faringiana (7). Nas
paredes da órbita estão situadas as glândulas lacrimais que humedecem
os olhos. As lágrimas] depois de banhar o glopo ocular, penetram, no
ângulo interno dos o.1hos, no orifício lacrimal e deste no canal lacrin1al
que as leva até a cavidade nasal, onde vão caír justo na chapa aquecida
dos cornetas inferiores.. Dai o vapor se eleva, como de um "Geiser"
quente (fig. 226). O afluxo de lágrimas é regulado automatícamente.
Na ponta anterior do corneta' inferior, 'a prÍlneira a receber o ar inspirado,
existe um aparelhà nervoso que está lígado à glândula lacrimal e analísa
o ar aspirado (2 e 3). Si o ar- é seco, o aparelho envía à glândula lacrimal
o aviso: "Ar seco, n1.ande lágrimas l". Obediente, a glândula envia
prontamente as lágrimas pedidas. Si, porem, o ar estiver húmido, a
glândula .lacrinlal, não recebendo um estímulo especial, só enviará
poucas lágrünas. O ar ínspirado recebe do aparelho lacrimal (3), o
primeiro terço de sua humidade, do aquecini.ento nos cornetos (5) o
segundo terço, enquanto o últímo terço é fornecido pela alTIígdala
faríngíana.

AIUígdala faringiana e sua hipertrofia. -Depois de atra
vessar a cavidade nasal, o ar respiratórío incíd~ sobre a parede posteríor
da garganta, onde vaí encontrar a amígdala faríngíana, que é uma es-
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ponja linfática, encastoada livrernente na parede da garganta e de cujo
poros a linfa morna brota como de umá serpentina de banheiro (7).
Ai o ar é humedecido até a saturação, caso não o tenha sido antes. A
falta de água no organisn10 é sentida prüneiro na amígdala faringiana
Por isso dizemos: estou com a garganta seca.. Mas não é a gargantà
e sim a amígdala faringiana o primeiro órgão a nos prevenir do desse-

calnento dos tecidos.
Como acontece com a amígdala palatina vizinha, tambem a amíg~

dala faringiana tende, na infância, a hipertrofiar-se. As crianças assim
doentes não recebem n1.ais ar 'pelo nariz, tendo que respirar pela boca)
que mantêm aberta; elas falam como sítivessem uma bola no pescoço
e seu rosto assume expressão típica. Não podendo aspirar o ar pel
nariz, diminue sua capacidade olfativa, aos alimentos f~lta o "aroma"
que estimula o apetite e por isso comem mal. Seu sono é inquieto' por
falta de ar, elas agitam-se em sonhos angustiosos, provocados pela falta
de ar. Como o afluxo de linfa está impedido pelas substâncias de fadiga
do cérebro, as crianças não acordam bem dispostas e saem-se mál na

, escola. Por ísso os médicos escolares dão a esse 'quàdro n1.órbido o non1.e
de I' doença da falta de atenção" (aprosexia). Essas crianças são maltrata
das não só pela Natureza mas tambem, o que é pior, pela incompreensão
do ambiente. Na escola são punidas, em casa repreendidas pela falta
de apetite e de atenção. No entanto em lugar de punições precísam de
ólio de fígado de bacalhau, luz do sol, banhos de solou da extirpação
das an1ígdalas; com essas medidas elas prosperan1 a olhos vistos, como
plantas tTIudadas de' um corredor sombrio para uma janela ensolarada .

. ' O nariz COIllO aspirador de pó. No seu percurso nasal o ar
inspirado é várías vezes purificado de suas poeiras. Primeíramente I as
poeiras mais grossas são retidas nos pelos das narinas (fig. 223, I e
fig. 226). Por traz ôos pelos maiores ha outros mais finos e finalmente
o revestimento piloso é continuado por uma camada de células dotadas
de fíníssünos cílios vibráteis (2). Todo o canal respiratório, do nariz
aos alvéolos puln1.onares, está revestido de ctlulas cuja superfície externa
apresenta esses finos pelos ou cílios vibráteis. Cada célula contem
algumas dúzias dé cílios que se mo'vem ritmicamente como um trigal
batido pelo 'vento, Seu movimento é rápido, 12 vezes por segundo, e
ininterrupto, durante a vida toda. Cortando-se da garganta de uma rã
morta um pedaço de pele e examinando-a ao microscópio acredita-se
estar vendo um trigal em agitação (fig. 224). Deixando-se o preparado
em repouso e evitando-se o dessecamento verifica-se que essas célula
retiradas do corpo continuam a mover-se durante 18 dias. Virando-se
do avesso o pedaço de pele ele começa a deslocar-se sob a força desse
lnovímento celular. Em três horas ele caíu da 111eSa; colocando-se un1
obstáculo no seu caminho ele o escala. Chega mesmo a sair de dentro
duma, garrafa. A força assim desenvolvida pelas células é enorme.
1 cn1.2 de. tecido vibrátil pode, nU1TI 111inuto, elevar 6 gramas a 1 nl.nl

o canal respirar
pulnl0nares, de .
e -pulsando das -'
pó no puln1ão.

ibrátil coloca'
pulso dos cíli . '
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Fig. 224 - O tecido vibrátil. ,
O canal respiratorlo está forrado, desde a cavidade do nariz até os alvéolos
pulnlonares, de células vibráteis cujos cílios balouçam-se como um trigal,.
.xpulsando das. vias aéreas a poeira inhalada. Injetando-se, através do torax,
pó no puln1ão, 2 horas depois ele aparecerá no nariz. Um pedaço de tecido

ibrátil colocado dentro de U111a garrafa arrasta;-se para fora graças ao. im
pulso dos cílios, deslocando-se sobre a mesa e até franqueando obstáculos.
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de altura'e por em movimento um peso de 360 gramas. íSi uma célula
vibrátil pudesse ser ampliada até o tamanho de um automóvel e si fosse
multiplicada na mesma proporção a força de seus cílios, essa aurocélula
poderia mover-se à velocidade de 40 000 km por hora, isto ê, num dia
só contornaria toda a terra.e andaria 18 dias antes de exgotar-se a sua

energía ínterna.

A eliminação das poeiras das vias aéreas. A' força do
movimento ciliar é dirigida contra o mundo exterior, isto é, do pulmão
para a cavidade nasal. Os cílios movem-se na "direção do vento" com
6 vezes mais força que no sentido retrógrado e com isso impelem, da
profundezas do sistema aéreo para o nariz, todas as poeiras que tenham
penetrado. O muco nasal puro é claro como o vidro. A cor verde
pardacenta do muco násal é devida a grânulos microscópicos de pó que
os cílios arrastam do fundo das vias aéreas pará o nariz. Ao chegarmos,
de tarde, de volta de uma longa viágem em estrada de ferro poeirenta,
'0 mlico nasal está negro de pó de carvão. Limpa-se o nariz até aparecer
muco claro, julga-se que se está desempoeirado e p$ga-se no sono. Mas
na manhã seguinte do nariz continua a sair o pó. Eo pó de carvão que
durante a noite, os cílios trOUxeram dos profundezas do pulmão. In
suflando-se no pulmão de uma rã morta pó de carvão, 1 hora depOls
ele aparece na garganta. O tecido vibrátil trabalha ininterruptamente
para expulsar do pulmão as poeiras que nele penetraram. Sem ésse
tapete, que se limpa por si, a's vias aéreas do hómem seriam obstruidas
como o tubo de escapamento do automóvel e o hómem pereceria sob
o peso dos grânulos de carvão, areia e pó inhalados. Em cada minuto
o hómem respira milhões de grãos de pó. O ar só é isento de pó sobre
os oceanos a mais de 1000 km da costa. Mesmo nos picos dos Alpes
o ar contem, em cada excursão respiratória (72 litro), 10 000 grãos de
pó; o ar do campo traz para as vias aéreas, a cada respiração, meio
milhão, o melhor ar citadino 125 milhões, o ar da cidade à altura da
cabeça humana cerca de 5 bilhões e à altura de uma criança de 3 ano
vários milhares de bilhões de grãos de pó. Mesmo no quarto mai
limpo flutuam vários bilhões de grãos de poeira e, síha alguem fumando,'
cada baforada lança na atmosfera mais 4 bilhões de grãos de carvão.
A poeira é levíssima, sendo preciso muitos bilhões ou trilhões de grãos
de pó para perfazer uma grama. E nós respiramos sem cessar e' a vida
é longa. Um habitante das cidades modernas absorve em 'seus pulmões
durante a vida, cerca de 20 quilos de pó, quantidade essa que é to ou
.mais vezes maior naqueles cuja profissão é exercida num ambiente
poeirento, como sejam pedreiros, mineiros, operários de fábricas de
cimento, etc. Pelos pulmões de um cadáver pode-se conhecer a região
em que vivia. Nem todos os pós são nocivos à saude. O mais perigoso
é o pó de sílica, cujos fragmentos são como agulhas e penetram através
do revestimento ciliar, lesando o pulmão. Os hómensque trabalham
com pedras aguçadas acabam, quasi sem exceção, sofrendo dos pulmões
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Fig. 225 - '0 valor da respiração nasal.
Ao hornem que respira pelo ·nariz, conl' a
boca fechada, nada acontece mesnlO que,
alguenl lhe lance rio rosto, con1 a tosse,
as n1ais perigosas bacterias, pois o nariz
estereliza o ar. O homem' que respira
pela_ boca está senl defesa. Ao passar por
uma nuvem de pó ou por alguenl que
esteia tossindo, deve-se fechar a boca c.

respirar pelo nariz.

o nariz COlDO festere
lizador. Con1. o pó inume
ros bacilos penetram no nariz.
As paredes da cavidade nasal
estão .revestidas pelo. lnuco
visc'oso fabricado pelas glân-,
dulas nasaís. Nesse lf1.UCO ba
cilos e grãos de. poeira ficalu
presos como moscas nun).
papel pega n1.oscas (fíg.223,4).
Mas .~ muco não só é viscoso
como antisético como si fosse
adícionado de liso!. Ele 11.1.ata os bacilos, de sorte que o ar inspirado
éhega à porção po~terior da ~avídade nasal t,ão esterelízado COlno si tivesse
atravessado, um esterelizador a 120 0 e com a pressão de 3 atmosferas.
Não é. pos~ív~l uma infecção pelo naríz! Ele constitue a melhor das
máscaras protetoras contra as doenças por inhalação de' pó. Ao entrares
numa casa que está sendo varrida ou onde a criada do andar superior
agi~a sobre a tua cabeça um tapete, de sorte que tenhas de caminhar
entre núvens de bacilos, quando alguem tosse perto de ti ou está forte
mente resfriado - fecha a boca e respira pelo nariz. Mesmo que nesse
caso recebas em pleno rosto um golpe de tosse cheio de bacilos, nada ha
que temer: o esterelíza~or nasal proteger-te-á contra a infecção (fig. 225).

O nariz' COIllO regulador do clima. Ao fecharn1.os os olhos
para dorluír executamos ,um ato, voluntário. Mas sí uma partícula' de
carvão nos bate rio olho, as pálpebras se cerram instantaneamente,' quer
queiralnos ou não. Essa oclusão palpebral lião é espontânea luas um
lnovímento obrigad,o. Quando ·um feixe lumínoso é refletido por' um
espelho, o corpo reage ao estímulo por. um movimento independente
da vontade humana. Esses movimentos forçados e automáticos opostos
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. Fig. 226 - A, anatomia interna do nariz.
A cavidade nasal está cheia de pelos que aprisionam a poeira. Os
cornetos nasais elevam-se como -cadeias de 111ontanhas. Ao longo
de suas paredes as artérias descrevém sinuosidades afim de aquecer
o ar. As lágrimas que pingam dos olhos na cavidade nasal eva-

poram-se sobre os cometoS quentes, formando um Geiser.
. .

outros órgãos. Uma pessoa sai a passear (fíg: .227). O ar na rua não
está nem bom nem mau e a respiração fica regulada para uma intensi
dade média (a). De repente o passeante chega a um páteo onde estão
queimando penas de aves ou passa por um carro de lixo. Sem que: ele

.o queira ou possa impedir, o aparelho' reflexo regula a respiração: os
cornetoS tumefazem-se, estreitando as vias aéreas como num resfriado;
as sardas vocais da laringe contraem-se tomo as pálpebras em que caiu
.um Cisco;. as vias aéreas estreitam-se e o diafragma eleva-se, com o

aos atoS dirigidos pela vontade, chamam-se: reflexos. Reflexo é uma
resposta automática a uni estímulo externo, em que não ifítervem a
vontade. A corrente nervbsa que desencadeia o reflexo não passa pelo
cérebro ma~ por uma série de aparelhos nervoSOS "inferiores", os aparelhos
reflexos. O aparelho nervoso situado atraz das narinas e que regula
automaticamente o afluxo das lágrimas de acôrdo com o grau de humi
dade do ar (fig. 223, 2 e 3) é um aparelho reflexo. Esse aparelho põe

.automaticamente em movimento não só as glândulas lacrimais como
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Fig. 227 O nariz como orgão do clinla.
a) No ar nor'llwl os cornetos nasais estão nloderadanlente tunlefeitos e as vias
aéreas pulnl0nares estão regularmente d.ilatadas; b) No ar fétido os cornetos
tU111efaze111-se, estreitando as vias aéreas; os canais respiratórios contraem-se e
a l"espiração pára por' via "reflexa" c) No a1- puro os cornetas contraem-se,
dcixando o ar penetrar em abundância nas "ias aéreas dilatadas. AU111entam a
profundidade' respiratória, o batinlcnto cardíaco e o teor sanguíneo em oxigênio.

que a respiração se torna superficial. O cor~ção bate lnaís devagar para
moderar a circulação sanguínea (b). Aplitando-se, num coelho, Ull.1.
vapor corrosivo sobre o "campo reflexo anterior" do nariz~ sua respira
ção pára por 15 se.gundos t:lnbora se trate de um animal que respira muito
depressa. Nos indívíduos em que a narcose foí feita sem cautela ou enl
que a lnáscara foí aplicada à força, aparece amíudo, COll.'1 o reflexo, uma
paralísia respíratóría que pode ser lnortal e é chatnada, pelos tuédícos,
de "choque da narcose

n
.

Um pouco depois do carro de lixo l11.al cheiroso chega o passeante
a U1Tl parque. Agora dá~se o inverso: por açã6 do aparelho refle.xo do
nariz os cornetas murcham,. as cordas vocaís abrem-se, as vías aéreas
dílatall.1.-se, o diafragma abaixa auton1.atiCalnerite aUluentando o can1.po
pulmonar, o coração bate n1aís depressa e a pressão sanguínea eleva-se (c).
O can1.po reflexo anterior do nariz é o órgão d~ clima h~11.1.ano: con
forlne as condições atmosféricas ele regula a penetração de ar. Nos
indívíduos que respíram pela boca cessa a ação benéfica desse órgão do
clima.. Usualmente quelu respira pela boca é inferior aos que respíram
pelo naríz quanto a perímetro toracico, trocas gazosas e teor sanguíneo
e1'n. oxigênio. O órgão do cHn1.a é o principal responsável pelo efeito
das lTIudanças de ar sobre o hÓluem. Basta observar a respiração quando
se penetra nU1TI bosque para perceber o forte estílnulo reflexo que esse
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Fig. 228 - Os pés quentes.
A sola dos pés é um aparelho reflexo, ori
gem de muitos reflexos de posição, movi
mento e de' un1 reflexo respiratório. Si
os pés estão quentes (a) os, cornetos nasaís (b) estão cheios de sangue e secre-

tam abundante muco, que uD1cdece o ar inspirado e D1ata os bacilos.

b

órgão· nasal exerce sobre o 'corpo e para aprender a avaliar a grande
ímportâncía que para a perfeíta utilização das energías vitaís teln esse
órgão, infelizmente tão desprezado.

A nevrose reflexa~ Quando os cornetas nasaís são hípersens'í
veís, pod~m não só estreítar as vias aéreas calna -provocar a contratura
tanto delas como do coração e das artérias cerebrais. Fornlam-se assirn

.contraturas reflexas: acessos de asma, si a contratura é das vias aéreas,
ataques cardíacos si é no aparelho circulatório, vertígens e desmáios por
falta de sangue no cérebro. Estados thórbidos desse tipo, devidos a uma
hipersensibilidade nervosa sem uma alteração orgânica dos órgãos afeta
dos, chamam-se nevroses ~.as nevroses por alteração dos aparelhos reflexos
como os cornetas nasais, chanIam-se nevroses reflexas. A pessoa que des
maía com o cheíro de um ovo podre sofre de nevrose reflexa do naríz.'
Mas os cornetas têm relação' não só com os órgãos díretamente envolví
dos na respiração - pulmões, coração, vasos - como tambem mantêm
correlações nervosas com quasi todos os órgãos do corpo, podendo
assim agir sobre o intestino, .rins, bexiga, órgãos genitais femininos, pele
e pelos. Em certas pessoas alguns alimentos provocam diarréia e colicas,
sem que se saiba porque, pois são alimentos inócuos: trata-se, poren1.,
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. Fig. 229 - Os pés frios.
Si os pés estão frios (a), os cornetos nasais (b)
contraelTI-Se, tornal:n-se frios e secos e as glân
dulas cessanl sua atividade. O homelll - con1
pés frios respira um ar seco, poeirento e cheio
. de bacilos e cst~l elTI perigo de resfriar-se.
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não de um transtô~no'digestivo ln.as de urna nevrose reflexa. O aroma
dos alimentos ativa, por íntermédio dos cornetas nasais, os movimentos
intestinais, mesmo antes dos alimentos terelTI chegado ao estômago.
Tais doenças intestinais são curadas não COIn ópío ou chá de flor de
laranjas mas ... com pincelações dos cornetas nasaís. A aplicação de
cocaína sobre· os cornetos faz desaparecer as cólicas. Queln achar isso
exquisito pense na' campainha de sua casa. Subitamente põe-se ela a
soar ínínterruptan1.ente, sem que haja algue.m à porta. Por qualquer
motivo o botão da campainha encravou-se e a .consequên6ía é otoque
na cozinha. Pode-se corrigir ess~ transtorno na cozinha colocando-se um
papel entre o tímpano e a câmpanula da campainha. Mé:ts isso não é a
verdadeira cura. Mais acertado é. ir à porta da rua e desencravar o
botã~,' com o que a campainha deixa ~e soar na cozinha.

O coriza reflexo. As vias reflexas que vão dos cornetos aos
órgãos abdonl.inaís podelll funcionar igualmente ern sentido oposto.
Assínl. é que a colocação de uma botija quente sobre o ventre faz enru
becer não só a pele abdolninal como os cornetas. Inversamente, a aplicação
de uma bolsa de gelo produz a contração não só dos vasos abdonl.ínais
como dos cornetos nasaís. Desse modo o médico, mesmo sem levantar
as cobertas, pode dizer si o doente t~ln, sobre o yentre, uma botíjaangue c secre

bacilos:

QUEN'TES
OTEGEI\I

. -TRL~ Ui\l
FRL--\D()
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quente ou uma bolsa de gelo. A colocação de uma boLa de gdo s8bre
o ventre é rara, enquanto a sola dos pés frequentemente torna-se "fria
como o gelo". Ora, da sola do pé partem estímulos análogos. Quando
os pés estão quentes, os cornetos tornam-se cheios de sangue e quentes;
si os pés se resfriam, os cornetoS tornam-se pálidos e frios. Duas irmãs
saem .num dia chuvoso. Uma usa galochas e por isso conserva os pés
secos e quentes (fig. 228). A sola dos pés permanece à temperatura
de 300, os cornetoS nasais estão cheios de sangue e a 40°, as lágrimas
evaporam-se e humedecem o ar inspirado, as glândulas produzem
abundante 11.1.UCO, que Inata os bacilos: o ar inhalado chega aos pulmões
quente, húmido e eStéril. Nada acontece 1 moç~, que à noite se põe a

ouvír rádio.
Já a outra irmã saiu com sandálias abertas (fig. 229). O pé molha-

se, afrio de evaporação da água faz a temperatura das solas cair a 10°;
delas sobeLn, pelo corpo acima, enérgicos estín1ulos reflexos. Os cornetas
retraem-se, esvasiam-se de sangue e resfriam-se a 20°, suas glândulas ces
sam de secretar e os bacilos 'voam 'pela cavidade nasal Sf:ln encontrar obstá ...
culos. À noite a mocinha nota coceira na garganta porque as glândulas
retraidas não fabricaram muco, sente-se mal em virtude da contração dos
vasos da cabeça. Surgem os -treInares de. frío e ela é forçada a sentar-se:
à lareíra para beber uma limonada quente. Só porque, lá embaixo, os
pés se esfriaram, ela apresenta, na cabeça, um coríza com. catarro das
vías aéreas: é um catarro reflexo. As consequêncías dos pés fríos nem
sempre são um coriza ou uma inflamação laringiana. Conforme a
sensibilídade índívidual os reflexos oríundos dos pés frios podem pro
vocar o espasmo dos vasos da mucosa da bexiga, produzindo um ca
tarro vesícal, ou, pelo meSlno n.1ccanismo, provocar um catarro intes
tinal, uma cólica biliar, um ataque de reumatismo.. Houve no século XIX
Uln lnédico fanloso pelas suas curas. SeInpre que ínterrogado sobre o
segredo de seus êxitos, ele dizia: em meu testamento revelarei o segredo.
à posteridade. Morto ele, verificou-se que o testamento constava das.
seguintes frases: Mantendo livre o intestino - fresca a cabeça - quen-
tes os pés - chegarás à velhice.

O naríz COlUO órgão do olfato, ver cap. 47.



~ Vias aéreas e fenda glótica. A cavidade nasal é ligada aos
pultnões por um tubo de, cerca de 15 cm de comprínlento, 'rodeado de
aneis cartílagínosos: as vias aéreas (fig. 230-a). O orifício superíor
desse tubo é a laringe, onde a cavidade das vias aéreas forlna uma estreita
fenda, a fenda glótica, devida à presença das duas cordas vocaís. A
fenda glótica é a porta de entrada das vías aéreas. Ao lnenor conta.cto
ela se contrae, ísolando as vías aéreas .do mundo exteríor. A fenda
glótica é sensível não só' às poeiras e, por exemplo, a U1n espinho de
peixe deglutido como até a gazes corrozivos. Não é possível, lnes1no
que.se deseje, respirar vapores de cloro ou amoníaco. Esses gazes fecham
automaticamente a fenda glótica, sendo, pois, "irrespiráveis". Eis U1T1
hábil recurso da natureza. Infelizmente ha l1.1uitos gazes, tão ou mais
tóxicos, q~e não irrí~am e por isso passam despercebidos pela fenda
glótica.

Os alvéolos. À altura do coração o tubo aéreo ralnífica-se COlno
Ull1.a árvore, até dividir-se etu cerca de 25 tuílhões· de ramos da grossura
de ).1 lnm. Cada ralno dívide-se em 12 a 20 .tern1.ínações· e cada unia
destas dilata-se, em sua extremidade cega, para formar Ulna recâmara,
o alvéolo pulmonar. Os alvéolos estão suspensos dos ramos tertninaís
como os bagos de uva do cacho (d). Examíne-se uma couve flor .e
veja-se como o tronco se ramifica e COlno na extremidade dos ramos
mais finos ha pequenos bagos. Idêntica é a estrutura pultnonar. Apenas
no pulmão cada um desses bagos não é maior que uma cabeça de alfinete
e ha ao todo 400 n1.ílhões de· bagos, os alvéolos, nas extrelnidades das
vias aéreas.
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ASIlla e enfiseIlla. À selnelhança dos vasos, são as vias aéreas
entrereciJas de fibras musculares que regulam o seu ·calibre. Si o ar
é .puro cessa a sua tensão e respíralnos livremente, enqlianto nU1TI ar
impuro elas se contraem (fig. 227), fortnando como que um anel de .
ferro eln torno dO" peito. A causa da asma está nUlna sensibilidade .ex
çessiva dos lnúsculos das vias aéreas. O acesso asmátíco é urna contra
tura desses músculos, pelo que o doente é obrigado a, COln grande es
forço., respírar contra a resistência do anel muscular contraido; ao atra-
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Fig. 230 - Os pulnlões.
a) \rias aéreas; b) coração; c) árvore das vias aéreas; d) cachos de ah~éolos
a U111 aU111ento fraco e e) nOl forte aUlllento, conl vasos (seta) ,e os gases

respiratórios oxigênio 0.2 e gas carbónico CO 2.

33-~
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vessar ,os condt;ltos estreitados o ar produz um ruído cotno o pio de
pássaros. Nos músicos, forçados a assoprar durante muítos anos em
eus instrumentos, nos esportístas, que excedem o treíno da musculatura

re?piratória, nos indivíduos com inflamações crónícas das vías áéreas 
eln todos eles se desenvolve uma distensão excessiva das vías aéreas,
cuja consequência é uma expansão em tonel da caíxa torácica ou en-

··fisenla. -

A pleura. Corno acontece com o coração dentro do pericárdio
(fig. 166), tambem o pulmão está envolvido pela pleura, que é um
saco de paredes duplas, cujos revestimentos são húmidos e deslísam um
sobre o outro sem atrito durante a respiração, O espaçQ entre os doís
{I folhetos" da pleura não contem ar e lnantem dílatagos e insuflados
os .puln"lões, que ém sí são menores que o espaço torácico. Durante a
inspiração o diafragm'a abaixa-se, as costelas deslocam-se para os lados,
aumentando o espaço torácico e arrastando o pulmão como os foles de
uma sanfona. Os 400 milhões de alvéolos dilatam-se até o triplo de
seu espaço anterior, o ar dentro deles situado rarefaz-se e o' ar exterior
penetra, à' pressão atn10sférica, dentro das vias aéreas. Uma vez cessada
a tração do diafragtna, ele volta rapidari"lente à sua posição elevada e
espreme os pulmões: é a expiração.

Pneulllo~órax e pleuris. Estabelecendo-se U1na con1unícação
entre o ar exterior e o espaço, normalmente vasio de ar e hútnido, situado
entre os dois folhetos pleurais, a pressão atmosférica provoca a separação
dos folhetos: o folheto ínterno, cuja tração mantinha o puln"lão disten
dido, comprítne-o e fá-lo entrar en1. colapso con10 o pulmão de un1
anin"lal morto. Tendo se separado da parede torácica, o pulmão deixa
de tomar parte na respiração,' jazendo ina~ivo no fundo do espaço
torácico. Para 11.1anter um pultnão doente em repouso, como se faz
com uma perna quebrada, o médico punciona o espaço pleural e cria
artificialmente essa condição. Essa comunicação entre o ar exterior
(pneuma) e o ,espaço torácíco (tórax) chama-se pneulnotórax.

Nas inflamações os folhetos pleurais aderem-se mutuan"lente e:
atritan1.-se um no outro (pleuris seco) ou secretam água no espaço pleural
(derran1.e pleural). .

As trocas gazosas. Como acontece com as vías aéreas, tamben1.
as grandes artérias, que levam do coração aos puln"lões o sangue rico
em gaz. carbónico, ran"lificam-se sucesslvan1.ente até formar milhões de
ran"lOS, termínando en1. 400 milhões de capilares que envolvem os al
véolos con1.O os envólucros dos balões 'e111 que as fábricas envíam seus
produtos químícos (e). O sangue não 'sae pa,ra fora dos vasos lnas a
troca dos gazes faz-se através da delgada parede, segundo a lei das pres
sões gazosas: O excesso de gaz carbónico, CO2 , passa das artérias para
os alvéolos, enquanto o excesso de oxígênio l O 2 , passa dos alvéolos
para as artérias. Num segundo os glóbulos sanguíneos percorrem ade ai\-éolos

c os gases
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Fig. 231 - As necessidades do corpo enl oxigênio.
O consunlO de ar respiratório varia com a atividade. No corpá
er;n repouso a chama vital arde fracamente e o organismo queinla
apenas 8 litros de ar por minuto. No corpo em atividade o fogo
vital arde fortelnente e o consumo por lninllto sobe até 50 litros.

Quando moderadatnente cheios, os pulmões encerram 3 litros de
ar. Em cada inspiração moderada penetra ~ litro de ar, de 'sorte que
de cada vez ha renovação de 1/6 do ar pultnonar e a troca prolongada
e uniforme dos gazes é ga~antida sem grandes v,!.ríações da pressão'
alveolar. O conSUlno de ar é d~ 8 litros por minuto no indivíduQ etl1..
repouso, de 16 'na pessoa assentada, de 24 durante a marcha'e de 50 litros
durante a corrida (fig. 231). Num dia o hómem respira cerca de 20 000

. litros de ar. Esforçando':'se é possível, eln cada respiração, chegar a
renovar 3~ litros de ar. O tre.ipo espor~ívo consegue aumentar ainda

cavídade: nesse lapso de telnpo o sangue cede seu gaz ~arbônico ao ar
alveolar, enquanto os glóbulos verlnelhos se apoderam do oxigênío- do
ar inspirado e voltam com ele ao coração. Os 400 milhões de alvéolos
possuetn unIa superfície total de 150 m 2 si os pulmões estão modera
damente distendidos pelo ar e de 400 m 2 si essa distensão é nláxíma
'na inspiração profunda - é nessa gigaritesca superfície que se dão as
trocas gazosas entre o hómen1. e a' atmosfera (fig. 191).
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Fig. 232 - O homem não afunda na água ... desde que permane
ça imóvel. Cabeça, cavidadc's torácica, e abdonlinal contêm gas
e seu impulso conserva o corpo na superfície, como todo nadador
sabe. Si todas as crianças aprendessem o facil true do "hOme111

, 1110rto", anualmente milhares de pessoas não se afogarian1.

lnais essa quantídace. Os renladores são os que conseguem o valor
lnaXlmo: renovação de 5 ~1'lítros em cada respiração. Para as pessoas
de tórax estreito - desde que não tenham tuberculose - não ha melhor
Ill.eio curatívo que remar (fig. 98).

O hÓD1eIl1 não afunda' nágua! O corpo humano tem peso
específico quasi igual ao da água. As. porções maciças, braços e p~rnas,
são mais pesadas, enquanto são mais leves que a água o tronco, que
encerra o íntestíno cheío 'de gazes e os pultnões cheíos de ar" e a cabeça

C0111 ~s cavidades nasais e os grandes seios da face cheíos de ar. QuandÇJ
o hómem .fica ínl.óvel sobre a água afundam as pattes pobres eln gazes:
braços, pernas e porção posterior da cabeça com' o cérebro, enquanto
flutuam as partes' rícas em gaze~: abdómen, torax e face (fig. 232).
A cabeça afunda de tal modo que ficam acima dágua apenas boca,
nariz e olhos, enqu~nto os ouvidos n1ergulham nágua .. Toda pessoa que,
SelTI medo, deitar-se de costas, nágua seln fazer movimentos, sem per
turbar essa posição por urna agitação infundada e respírar tranquíla
Inente, afitn de manter os pulmões bem cheios de ar, não afundará e
poderá perlnanecer sossegadD C01TIO si estivesse Ill.Orto.
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Fig. 233 - A respiração.
O oxigênio (I) entra pelo nariz (2) e atravessa a garganta (3), as vias aéreas
(4) até chegar ao pulmão. '(5) ~ Neste êle passa para o sangue (6). Deste sae
o gas carbônico (7), que sobe pelas vias aéreas (8) até a boca (9), onde é

expelido (10). b, g ·0 coração com a arteria pulmonar (c) .
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a (3), as ,ias aéreas
a aue (6). Deste sac
, a boca (9), onde é

monar (c).

o centro respiratório. Na porção bulbar do encéfalo, à
altura da nuca, ha utn aparelho nervoso cujas células envialn constante
lnente influxos nervosos ao diafragtna afün de fazê-lo contrair-se. Se
dí11.1.ínue o oxigênío do sangue essa corrente nervosa íntensifica-se e r~s

piralnos luais depressa e profundamente. Esse centro é o centro respira
tório. Mas a nossa vontade pode acelerar ou retardar a respiração.
Pessoas treinadas conseguem perlnanecer até 4 Y2 lninutos debaixo dágua.
Mas na realidade não S011.1.0S nós mas o nosso sangue quen1. respira.
Introduzindo-se, mediante excitação do centro respiratórío, oxigênío no
sangue de un1. anÍlnal ele para de respírar. Ele não pode mais respirar
porque o centro respiratório cessa de enviar estítnulo contráteis ao dia.;.
fraglna. DlU' sábio encheu seus pulmões com Ulna mistura aérea que
continha não 20% luas 75% de oxigênío: com isso sua respiração parou
durante 8% lninut~s. •

O hÓlTIelTI do futuro não respirará. O hóluetn de hoje não
corre lnais os bosques neln se alimenta de raízes lnas abre uma lata de
conservas e COlne legulnes cozídos no fogão de gaz. Com isso ele evita
Uln ímenso trabalho externo e interno. Em vez de correr sobre suas
perna~ ele ton1.a um bonde ou entra num autolnóvel e se utíJiza de um·
n"otot capaz de correr l11.uíto melhor que suas pernas. Em lugar de
agachar-se sob Ulna árvore ou nUIna cabana para abrigar-se do inverno
e .da noite, ele passeia confortaveltnente pelo seu quarto com aquecimento
central e, pelo sín1.ples 11.1.ovÍlnento de um botão, acende "240 velas",
Ele voa de aeroplano sobre os mares e comunica-se, pelo -telefone, CaIU
alnígos a 200 km de distância. Quando suas glândulas não funcionam
belu ele totua hormôníos e estimula seu íntestino preguíçoso n1.edíante
saís digestivos. O hómem do futuro não lnaís respirará. Ele líbertar-se..á
do penoso e antieconón1.ico trabalho respirató~io graças a um aparelho
preso ao cinto, com uma pequena bomba para fornecer oxigênio ao seu
sangue. O hómen1 do futuro será utn hómetn SelTI respiração, -livre de
todos os lnales puln10nares e cardíacos. ~
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A laringe. À senl.clbanç'a da capa que se põe sobre a chanl.íné de
urn fogão, a larínge, órgão, da f()nação, está assente sobre a ·.,.porção
superior das vias aéreas (fig. 234). Ela consta de uma tralna cartila-'
gínosa, que se pode perceber pela palpação, da garganta. A porção in--'
ferior é formada de U1Tl anel cartilaginoso (a); no' meio ha urp largo
arco cartilaginoso enl. forn1a de escudo, a cartilágem tireóide (b), e por
'cin1.a un1.a ab6qada oscilante, a epiglote (c) que, durante a deglutição,
se abaixa para cobrir a laringe, afün de que os alimentos escorreguen1.
por cima das vias aéreas e nelas não penetrem (fig. 251). Si acontecer,
por acidente, penetrareln os alünentos na laringe, produz-se reflexa
n1.ente U111. enérgico nl.OVin1ento respíratórío de dentro para fora: é un1'
golpe de tosse que expulsa das vias aéreas o corpo estranho. A tosse é
o lnovirnento de defeza do aparelho respíratórío contra corpos 'estranhos
de qualquer natureza: alí111entos, lnuco, produtos inflamatórios, ar seco,
gazes corrosivos, etc.

As coí-das vocais. ,No ínterior do 'esqueleto cartilaginoso ha, na
parede posterior, corno duas pirâmides egípcias, as duas cartilágens arí
tenóides (d), situadas sobre trípodes giratórias e capazes de girar segundo
ângulos diversos graças a finos músculos (e). De seu bordo anteríor
partelTI doís feixes, as cordas vocaís (1) que atravessam transversalmente
o canal aéreo. Elas são tecidas de finos lnateriais elásticos, como si
fosse.m cordas de v:iolino da lTIelhor qualidade. A fenda por elas delími-'

. tada é a fenda glótica (g). Cartilágens aritenóides e cordas vocaís são
11l.ovidas por 16 lnúsculos, cujo conjunto fornl.a o ll.l.aís delicado aparelho
do corpo, uma verdadeira obra de' precisão da técnica lTIuscular. .Eles
faZe11l. gírar as cordas vocais, distendeln-1!as ou afrouxam-nas, permitindo
que elas assuman1. cerca de 170 posições diversas. Para produzir U11l.
certo S0111 fazenios as cartílágens arítenóídes adotar uma determinada
posição, de tal lnodo qué: a fenda glótica se abra de U1TI certo ângulo
e que, como faz o .violinista, as duas cordas de víolino que são as cordas
vocais fiquelTI num certo grau de tensão. Enl. seguída, graças a um
n10vímento belTI graduado d.o díafragma e das costelas, expulsalTIos dos
puln1ões ar elll quantidade, velocidade e intensidade benl. gradlJadas, ar
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Fig. 234
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esse que atravessa a fenda glót~ca. Sob 'o efeito da corrente de ,ar as cordas
vocais víbran1. e fOtlna11.1 entalhes nos bordos da coluria de ar, que até
então era cilíndríca. Essa colu
na aérea entalhada é ouvida
C011.1.0 U1TI som (fig. 235). Sen
do fraca a tensão das cordas
vocaí~, torna-se grande a excur
são das oscilações, cujo nún1.ero
é de c;erca de 80 por segundo e
forlnan1.-se longas ondas' aéreas,
que ouvÍlnos C011.10 sons graves.
Si elas estão muíto tensas, sua
oscilação é 11.1.aís rápída, 1000
vezes por segundo, e forrnan1
se ondas curtas e sons clgudos. '

r. Peça 11,ltural: a) cartilagelTI anular; b) a cartilagelTI tireóide; c) a epiglote,
que fonna a abóbada da laringe; d) canilagcll1 aritenóide direita, un1a das
duas que os ll1úsculos aritenóides e) giran1 sobre sua base, distendendo as
cordas vocais f) 'e alar~alldo ou estreitando a fenda g) situada entre as cordas
\-ocais. - II 1\lodelo tecnico, em que se pode estudar, o n1ecanisn10 giratório
das duas cartilagens aritcnóides piramidais d) e a abertura e fechan1Cl1to

da epiglote c).
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menta tnusical sit~lado na sua garganta' e perdenl o dOlníriio dele, conl.O
acontece' conl. o estudante de música que passa de um meio violino
para um inteiro e precisa aprender de novo. Por isso nessa época a voz
torna-se irregular. Conforme a altura a que chegam, as vozes são divi
didas em três tipos, que são: no hómem baixo, barítono e tenor, na
mulher contralto, meio soprano e soprano. As vozes fenl.ínínas são utna
oitava mais altas que as correspondentes do hólnenl.. A criança é unl
violino, a lTIulher Uln violoncelo e o hÓlnem um baíxo (fig. ~36).

-Figf. 23S - Instrumento de sopro e orgão da fonação.
O aparelho da fonação humano é como U1l1a trolnbeta. A. prensa
abdominal (a) compriIne o diafragma (b) cóntra os' pulmões
cheios de ar (c). Estes últin10s nos enviam uma coluna de ar
pelas vias aéreas (d), em cujo ponto 111ais estreito estão as -cor
das vocais (e). A oscilação delas decompõe a coluna aérea en1
ondas sonoras (f). Estas são transformadas qa boca e cavidade na-

sal (g) em tecidos de ondas sonoras ou sons.
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A m.udança de voz. A criança tem Ulna laringe pequena, COlll

cordas' vocaís curtas. As ondas aéreas formadas são curtas e P9r ísso
a voz é clara como unl. víolino. Na epoca da maturação sexual a laringe
cresce e as cordas vocais alongam-se: na mulher têm 1,2 cn1. de compri
mento, no hómem 1,8 cm. No decurso do cre~cimento a voz da nl.enina
cai de dois tons, a do rapaz de 1 oitáva. Chalna.-se isso a tnudança de:
voz. Nos rapazes o crescimento é tão rápido e a diferença de voz tão
acentuada que eles não se habituatn com o grande. tamanho do instru....



Considerada como instrumento l1.1.usícal,. a laringe é. un1.a cOlnbinação
de violino e instrut;nentç> ge sopro, tal como não e~iste po instrumental
fabricado pelo hómem. E instrumento de sopro por ser movimentada
pelo ar assoprado dos pulmões. Mas a corrente de ar põe em vibração
cordas análogas às do violíno. O aparelho vocal humano é uma trom
beta que é. assoprada lna~ põe eln movimento não línguas mas cordas
de violino ou, eln outras palávras, um .violíno que não é tangido mas
assoprado, um violíno de ~opro.
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Fig. 236 -, Os tipos de voz.
O hon1e111, devido ao talnanho da caixa toracica ressonante, é U111
baixo, a mulher um violoncelo e a crianca um violino. A voz fe

minina é cerca de U111a oitava 111ais '>alta que a masculina.

Os espaços de ressonância. Produzindo-se um SOln numa trom~

beta e outro som de mesma altura num violino, ambos, en1.bora da
meSlna altura, diferem pelo "timbre". É qu~ a figura formada pelo
ar que os produz não é uma simples' série de ondas mas sim uma trama
de ondas como as que o vento forma sobre a superfície da água. O som
produzido pelo violino não é Ul1.1a simples figura oscilatória da corda
em vibração mas um entrelneado de sons produzidos por todo o instru...
menta. Graças à vibração secundária de um espaço formado segundo
leis prefixadas - espaço esse que se chama espaço de ressonâncía, que
no violino. é constituido pela caixa de madeira e na trombeta pe.la. caixa
metálica - formam-se sons colaterais, que transformam numa complicada
trama de r.uidos o som simples oriundo da vibração da corda do violino
ou da lingua da trombeta. O apare.lho da fonação humana é um insrru-
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(fig.' 236).



rn.ento tU'-lsícal cujas paredes são fortuadas de ossos~ luÚSCulos e tuucosas
húmidas e dotado de inúmeros dispositivos de ressonância como meln
brana~, paredes, cavidades aéreas. Logo acÍtna das cord!ls vocais
flutuatn as falsas cordas vocais~ que constituem o prímeiro desses espaços
de ressonância. Outros espaços de ressonância são as vias aéreas, o espaço
pulmonar, a caixa torácica (cujas paredes vibraln com os sons da voz).
AcÍlna da laringe vibratn a garganta, a cavidade bucal, a cavidade nasal
e espaços vízínhos, os seios da face: seios maxílares, frontaís e esfenoí
dais. Na fig. 114 vê-se esse notável e complexo espaço de ressonância
situado no crâneo. Ao vibrar o espaço torácico, a voz transforlna-se e1'n
sotn torácico; ao entrar etn, cena Ó espaço cefálico ela muda-se e.m som
craneano. Da ,confortnação dos espaços de ressonâncias dependetTI a
intensidade e timbre da voz. Os indivíduos de voz bonita são aqueles
cujos espaços de-ressonância têm forma em harmonia com as exigências
da teoria da tTIúsica e dos princípios da técnica instrumental .... e que
sabelu dOlninar esses espaços de forrna tnagistral. Nenhum instrumento
nlusical pode comparar-se ao do hómelu' pela fineza de suas cordas,
número' e conforlnação de seus espaços de ressonância, possibilidades de:
registo e riquezá de seu timbre. Na Ópera toca uma grande orquestra
mas acÍlna dela canta uma pessoa con'1 sua pequena laringe e sua voz
triunfa sobre todos os instrulnentos artificiais,
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A voz. A laringe não é, coniO se pensa, o órgão da fala lnas
apenas o instrun'1ento da formação da voz. De sorte que o cantor não
canta apenas COln sua laringe - esse instn.lniento de bolso - mas todo
o seu aparelho da fonação, desde o diafragtua até o seio. frontal.

Cante-se., elTI voz alta e lenta', a v.ogal a e note-se o que acontece:
a parede abdominal imobiliza-se nU1U dado grau de tensão e comprítne
o diafragma e este, C01UO o êmbolo de Ulna seringa, se desloca para a
cavidade torácica, e.xpulsando o ar das vias aéreas para a boca. Desse
modo o ar atravessa a laringe COlno U1TIa coluna, sendo decolnposto,
pelas cordas vocais eni vibração,' elTI diversas "fatias ele chouriço".
Contorn~e a intensidade com que P01UOS em tensão as cordas 'vocais
varia a altura do SaiU. Colocando a nião contra o peito percebe-se que
toda a caixa torácica vibra como um espaço de ressonâ.ncia, C01UO
acontece COiU a caixa do violíno. Pela palpação da cabeça percebe-se a
vibração do crâneo, dos maxilares, das bochechas, da fronte e de toda
a 'abóbada craneana. Fechando-se a boca, em lugar de un'l a ouve-se Uln
SOtU de SOlua. É que o a só se forma quando damos à cavidade bucal,
por onde o ar sae, uma configuração determinada; para o que fazelnos
a língua deitar-se no assoalho da boca e. transfortTIamos os lábios numa
abertura. circular (fig. 238-a). Mudando-se a forlna da boca, em vez
de a sae UlU. i .ou o. A laringe divide a coluna aérea e assin1. determina
o número de ondas, isto é, a altura e pureza do S011.'1, Mas o timbre é
determinado pelos espaços de ressonância e as letras são forluadas pelo
conjunto do aparelho da fonação: abdón'1en, tórax, làringe, boca, nariz
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a} b)

Fig. 237 - O mais iInportante dos ·músculos da fala: a língua.
a) A língua em sua posição natural CODl os grossos vasos que lhe
trazen1 ·0 material necessario a seu intenso trabalho. b) O teci-
do das fibras musculares visto por baixo, pelo pedículo da língua.

e seios da face, diafragma, músculos íntercostais, língua; paladar, lábios
e dentes. Cada um de nós é utll lTlúsico e luaestro, que toca luagístral ...
luente Ulll dos rna~s complicados e difíceis instruIuentos luusicaís: o
aparelho da fonação. Si nós conseglJimos tocá-lo tão bem é que a apren
dizágem dessa arte se fez nos anos de rnaior capacidade, os prÍlne·iros
anos da infâricia J exercitando-nos por Inezes a fio várias horas por dia
e tendo desde então praticado· diaríamente. essa arte. Na verdade a
produção de um som simples do canto é UlU processo tão complexo que
até hoje não existe uma teoria do canto e, por conseguinte

J
nenhu11.1.

l11.étodo de cantar, havendo apenas uma' série de teorias
J

cada U11.1.a com
seus adeptos e adversários. O segredo da
voz permanecerá por muito tempo UlU
rnístério fascinante, que nos causará prazer
como uma das muitas belezas naturais,
sem que possan1.OS compreendê-lo.

A fala. A palavra falada c011.1.põe-se de. vogais e consoantes. Diga...
se e11.1. voz alta i, e, a, 0, u e note...se a atitude da boca (fig. 238). Isso
n1.ostra, lnelhor que qualquer descrição J tratar-se de vogais. São sons
lTlusicais de forma determinada.. Em seguida digam-se algumas -conso
antes: b, dJ j, g, k., etc. Nota-se que, ao contrário das vogais, são sopros,
oriundos de n1.odifícações nas vogais. Para falar b comprítnilnos os
lábios afin1 de que deixeln passar COin dificuldade o SOln b assoprado
pelo espaço torácico; esse achatamento do sOln dá-lhe a forma sonora
do b. O s se forlna pela passáge11.1. forçada do ar no espaço estreito'
~ntre a língua e os dentes. O r é dito COlTI o paladar relaxado.

Os lábios. Na produção da voz ton1.a parte toda a musculatura,
desde o abdómen até as asas do nariz. Mas os n1úsculos da boca são os
rnaís importantes para o caráter da fala:. bochechas, lábios e língua.

"" o da fala mas
e o cantor não

lso - lnas todo
'0 frontal.

_~- o que acontece:
'- - r nsão e comprítne

5 desloca para a
a boca. Desse

1 o decolnposto,.
: .... 0-. as de chouriço"'.
_ as cordas 'vocais

itO percebe-se que
~ A'

.... essonancla, COlno
eça percebe-se a

lronte e de toda
nl a ouve-se um

cavidade bucal,
o que fazemos

_..... os os lábios numa
_~ ~ a boca, em vez

_ '-.... assim determina
as ° timbre é

o formadas pelo
inge, boca, nariz

los e mucosas
ia como metn...
cord~s vocais

o desses espaços
-:.....5 a'" reas J o espaço

__~ s sons da voz).
cavidade. nasal

:ontais e esfenoi
de ressonância
nsforma-se en1.
u a-se em som

1'"~'~~~~LL'aS dependelll a
lita são aqueles

as exigêncías
entalo .. e que
fi instrumento
e suas cordas,

ossíbilídades de
rande orquestra

ringe e. sua voz



Os lábios constam de uma trama de fibras circulares e transversai;. Eles
são o único ponto em que a' carne muscular aparece com a sua co~ natural,
'reyestida que é apenas por unia' fina cutícula e o hÓ!TIem é o único ser
que oferece à vista, como parte de sua fisionomia, lábios verInelhos.

Fig. 238 - A forn1ação da fala.
Vogais (a) são sons cantados, consoantes (t, s)
são figuras sonoras alteradas ou sopros. Pro
nuncie-se uma série de vogais e consoantes
e observe-se as respectiv~s formas da boca,
posição dos lábios e da língua, tensão das

cordas yocais e a forma da coluna aé.rea.
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A líng,ua. T ambem a língua ocupa um lugar especial: é o
único músculo fixado apenas numa ext:remidade e não nas duas. Por
ísso ela possue uma mobilidade não igualada por qualquer outro mú.sculo.
Ela não é um Inúsculb simples mas um tecido muscülar complexo.
T ornem-se duas fatias de língua de boi para examinar com a vista de~

sarmada ou, melhor, com uma lente: pode-se descobrir assÍln a estrutura
'e a disposição das fibras. A ·língua é um órgão mixto. No interior é
um músculo, na superfície um aparelho para o fracionamento da comida,
um sistema de pequenos ralos, amassa
dores, carretilhas, ancinhos, escovas e
pontas, que desintegram os alimentos
(fig. 248). EITI terceiro lugar, é UIn
dos Inais delicados aparelhos do tacto
e e.m quarto contêm os corpúsculos
do gosto, pera que· pertence tanto aos
mílsculos como aos órgãos dos senti
dos. Ao produzireln-se os vários sons
ela assume as Inais variadas posições e
formas (fig. 238). Que o leitor pro
nuncie em voz alta e pausada as letras
do alfabeto e' .observe, ao esp~lho,
a língua: CaIU isso aprenderá ITIuito
sobre' as funções e ca-
pacidades desse órgão,
tal como não lhe ensi
nará livro alguIu. É essa
uma' das vantágens do
estudo do hómeIn: não
descr.eve objetos longín- ~~~;,.:.;;;?,~

quos e inacessíveis como
as estrelas ou os animais
afrí,canos mas o próprío
leítor, de sorte que est~,

durante a leitura, não é
apenas o sujeito que' lê
luas o objeto descrito
e cada conhecímento
novo oferece a recorda
çã? da vísta interior.
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o próblema alimentar

"Toda vida é ro·ubo". A evolução da vida na Terra aSSUlnÍu

lUll aspecto estranho e triste. Primeiramente formaram-se seres que
víven1. "nonnalnlcl1te": as plantas. As plantas são sere.s vivos que,
como as máquinas constrllidas pelo hÓlnen1, utílizan1. as forças « mortas",
físicas e químicas, do rnundo e "vívem" da energia assím obtida. Elas
afundalTI suas raizes no solo para (como talnbem faz o hómem) obter
carbono e luinerais, estendelTl suas folhas à luz para captar a energia
eletrodínân1Íca das ondas do éter e, COlno UlTI ('motor solar", fabrican1, .
C011.1 as 11.1atérías prÍl'nas do solo, cOlnbínações maís elevadas: albu111ínas,
alnído, óleos, enquanto suas folhas fabricaln flores, frutos e ~nadeira.

Depois surgiu um novo ser --=- provavelmente da natureza dos
bacilos - C011.1 Ul1.1. luodo de vída ímoral: um ladrão. Em lugar de
p'roduzir, êle conl.eçou a roubar das plantas os produtos fabricados tão
penosan1ente e con1 eles se' alíl1.1entou. Seus descendentes são os anÍlnais
de hoje, entre os quais figuramos nós os hÓluens. O animal é Ulll ser

,fundalnentaln1ente in1.oral. A planta víve COlno u.m camponês que
lavra o solo.' O anin1al vive COlno o hÓnl.en1 que 'rouba do lavrador

'os grâos arInazenados. Êle perdeu a capacidade de, CaIU seus próprios
lneios, arrancar da natureza lTIOrta a energía necessáríJ., vendo-se' assírn

,forçado a récorrer aos produtos fabricados pela planta. O anínlal é
o parasita da planta. T adas eles - tanto os pequenos camarões do
lTlar, o caracol do solo, a pOInba no ar, a galinha - são ladrões e assas
·sinos das "inocentes" plantas, que levan1 uma vida laboríosa e "mora!I'.

Ul11a vez transforl11ado ,elU rneio de vida o roubo da propriedade
alheia, êle não se limita ao saque das plantas. Os ladrões COI11eçam, a
disputar e lutar entre sí e assím surgiu, conlO terceira etapa na história
da vida no planeta, o animal de rapina. O anÍlnal de rapína é unl. ser
que víve de roubar os ladrõe~. Depois que outros animais saquearaITI
planta após planta e, COIn o lTlaterial assím obtido, torlnaraln carne,
sangue e gordüra, êle cae sobre eles e os devora. O comedor de plantas
(herbívoro) é Uln parasita das plantas; o aním'al de rapina (carnívoro)
é o parasita do herbívoro. Ele se ut'ílíza do trabalho de dois outros
seres: primeiro da planta, depois do herbívoró .. A planta é Ull:l. mineíro
que arranca das profundezas os lnerais; o herbívoro é UlTI ladrão que
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Fig. 239 - O· aparelho digestivo com que o homen1 deconlpõe
os alimentos.

a) estômago; b) duodeno; c, d, e, f) intestino delgado; g) cae·
CU'I1Z; h) intestino grosso; i) fígado; k) vesícula biliar. .

rouba esses metais e com eles fabríca UIll auto11.1.óvel. O carnívoro é
UIll "gangster." que h'rompe na fábrica. de autolnóveís, Inata o díretor
e foge com os carros .. ~ fabricados de 11.1.etal roubado. O hómem é
o lnaior de todos os rapinantes. Ele cría plantas para roubar-lhes os
filhos, os grãos; êle: se apropria dos ovos da galinha e arrebata aos
bezerros o leite materno. Ele arranca os peixes da água e ·atira nos
pássaros dç> ar. Corta a lã das ovelhas, atrela os bois ao arado, arranca
das raposas a pele para ornar a sua mulher e até do couro do _crocodilo
faz carteiras para papeis. O hÓIllem é sem dúvida o maior de todos OS

rapínantes da Terra.
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1 deconlpõe

o que é iialim.entação". As plantas fabricatu seus produtos
a partir de conipostos sitnples: água, gaz carbônico, amoníaco. As
moléculas dessas' substâncias são pequenas, contendo 3 a 6 átomos. Com
essas combinações inferiores a planta fabrica compostos ~ais elevados,
com dúzias e centenas de átotnos. Para unir os pequenos grupos de áto
mos livres é preciso força, da mesma forma que é preciso o emprego da
força para atrelar dois cavalos numa pare-lha. Essa força utilizada, que
passa a ficar presa à molécula, chama-se força de tensão. Imagine-se
que várias espirais metálicas foram comprimidas dentro de uma caixa.
Para isso foi preciso dispender energia. Abrindo-se depois a caíxa as
espírais saltam fora, libertando assim a energia que foi gasta elU com
prímí-Ias. As molas espírais são as moléculas inferiores livres: A caixa,
em que foram comprimidas várias dúzias de molas, é a molécula superior
composta: açúcar, amido, óleo, etc. Arrebentando-se a molécula
obtelu-se novamente a força empregada em comprimir as molas. Para
fazer isso, as plantas tÇ>mam a força das ondas da luz solar. A energia,
contida nas lnoléculas complexas dos frutos, seu valor nutritivo, é pois
energia solar. O fruto é uni acumulador carregado com a energia elétrica
da luz solar. O hómem que come uma batata armazena assim, etn seu
corpo, acumuladores de luz solar, graças aos quais pode locomover-se,
como um lnotor impulsionado pela força deles. Para obter a força de
tensão dos acumuladores das grandes moléculas alimentares, o hótnem
desenvolveu, elU ~eu corpo, .um aparelho e~pecial, o tubo digestivo
(fig. 239).

As duas m.issões do aparelho digestivo. O aparelho di
gestivo tem duas tarefas: Primeiro, desintegrar as grandes moléculas
alimentares, para facilitar o seu transporte. As grandes moléculas não
conseguem atravessar as paredes das células e tecidos. Uma molécula
de amido não passa de uma célula para outra. «Corpora non agunt
nisí soluta" é um dos mais velhos aforismas da fisíologia: as substâncías
só se locomoveln quando dissolvidas. Para atravessar a parede das
células o amido precisa ser decomposto em açúcar, o óleo em sabão, a
albumina em atuinoácidos. A segunda tarefa do aparelho digestivo é
transformar em moléculas especificamente humanas as moléculas es
tranhas da alimentação. O hómem apodera-se de moléculas de todas
a~. espécies: leite de vaca e carne de galinha, farinha de trigo e café,
batatas e óleo de sardinhas. Si o hómem pode engulír uma ostra não
pode, todavia, regenerar seu cérebro com albuminas de ostra. O cérebro
é- construido 'de moléculas de albuminas humanas - e ainda mais, de
agrupamentos partículares de~sa albumina especíal - de sorte que no
cérebro só podem ser incluídas moléculas idênticas, da mestna forma
que as peças usadas de automóvel só podem ser substituídas por peças
idênticas. O corpo humano, alimentado de substâncías vegetais e aní
mais, depara com a mesma tarefa de um 'ârquiteto a quem se entregou
uma velha cidade para ser transformada num quarteirão moderno. Só
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Fig. 240 ~ O problen1a alilnentar L
O homem, que se alin1enta de plantas e animais, ten1 de enfrentar o meS1110
problen1a que o éonstrutor que deve trans.formar nU111a casa h01110gênea pré

dios de estilos diferentes: primeiro de'~e delnolir.
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postos lnaís simples de CO2 e H 20 são o forlualdeído (CH 20) e ácidos
inferiores, com êle aparentados. No processo de' fabricação dos alÍlnentos
pt:imeíro ~e formam ácido~. Por isso as frutas Ílnaturas têm sabor
ácido. O nlenino que rouba uma maçã eln Seten~bro faz uma careta
(fig. 241-a). I

Mas a planta é tenaz .. Ela repete o processo e 'associa 2, 4, 6 Inolé
culas de formaldeido, formando assÍln o açúcar de uva ou glicose ...
(CGH] 20G). Em Outubro os ácidos já se transforlnaram em açúcar e
a maçã é doce (b). Embora ela agora agrade o hómem, a planta con
tínua a construir. Pela união de duas moléculas de açucar de uva ela
fabrica açúcar de malte ou Iualtose; unindo Inoléculas de açúcar de
lnalte ela fabrica dextrina e pela' fusão de moléculas de dextrina faz
amido. Em Outubro a 111açã perdeu o açúcar e tornou-se farinácea (c).
A seguir, a planta, pela conl:bínação de lnoléculas de alnído, forlna a

À SERIE DOS CA.RBOHIDRA~TOS

ba Uil1 meio: de11~olír e CaIU os materiaís as~im obtidos construir de
novo. O n~esmo faz o hómem: êle deve prÍlneiro decon~por em frag
mentos as moléculas da manteiga, da farinha, da albumina de arenque
e da~ banana~ para, C0111 esses fragmentos, fabricar albuminas, gorduras
e amidos que sejalll especifical?J-ente hpmanos (fig. 240). .

Os carbohidratos. A planta é quem fabrica o~ alünentos. Con1.
o gaz carbônico (C02) retirado do ar e a água (H20) do solo ela fabrica,
graças à energia dos ráios solares, combinações 111aís elevadas. Os COIU-

entar o meS1110
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~' .... o ir.
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A proteina. O terceiro grupo de substâncias alünentícias são
'as proteínas. A proteína (ou albumína) distingue-se dos carbohídratos e

celulose. A palha, a cortiça, a casca, a 11.1.adeíra e o algodão são celuloses.
Em Dezembro a maçã não é maís nem ácida, nen1. doce, nem farinácea
mas lenhosa (d).

Chamam-se carbohídratos ou hidratos de: carbono as substâncias
que a planta fabrica con1 gaz cai-bônico e água." Açúcar, amido e.celulose
são as .três mais ímportantes formas cm que os carbohídratos serven1.
como alímento. humano. CorlJora non agunt nísi solutct.' Tome-se un1.
copo dágua e lance-:se nele celulose, por exemplo algodão, rolha ou U111
pedaço de madeira: Eles não se dissolvem e por ísso não podem deslocar
se no corpo. 'Depois coloque-se um pouco de amido ou unla colherada
de farinha. Tamben1 ambos não se dissolvem e não se deslocan1. Lance
se agora um pouco de açúcar: êle dissolve-se, podendo, poís, IOC01TIOVer-se.
Essa experiência simples mostra a natureza da digestão. Os carbohidratos,
para locomoverenl-se no corpo, precísanl transformar-se em açúcar.
Amido e celulose - pela planta fabrícados a partír do açúcar - deven1.
ser pelo corpo novan1ente transformado~em açúcar, para poder penetrar
nO--1 vasos. ·0 açúcar é a forma mígrante dos carbohidratos no corpo.

As gordur;is. Nem lodos os ácidos inferiores forlTlados na planta
são transformados em carbohídratos. Parte deles forma ácidos mais eleva
dos. Na fig. 292 (vaI. II) mo~tra-~e esqut;n1.aticamente uma série de ácidos
vegetàis. Como se vê na séríe inferior, uni ácido orgânico tem a fórmula
básíca CH3COOH. ~As fílas superiores mostratn como os ácidos maís
elevados resultam da introdução do grupo atômíco CH:? À medida
que a planta vai introduzindo no ácido novo~ grupo~ CH2 , vão se
formando, a partir de ácidos inferíores. como o ácido acético ou o ácido
fórmíco, ácidos superiores, dos quais os mai~ elevados são os ácídos
olêico, palmítico e esteárico, com 12, 14 e 16 grupos CH2 . Esses ácidos
são chamados ácidos graxos ou gorduro..>os, por SerelTI o componente
principal do segundo grupo de alimentos, as gorduras. Gordura é .U111a
conlbinação de ácido graxo e glicerina. As gorduras líquidas charnanl
se óleos. Tambem as gorduras, sendo insolúveis, não poden1 atravessar
·os tecidos. Místurando-:-sc óleo à água vê-se que ele não desaparece na
massa líquida, fornlando, ao contrário, pequeninos glóbulos que se
espalham, turvando a água. Espanhando-~e nágua um pouco de água
de Colónia, que contetTI certos 'óleos, (J. água turva-se. Examinando-se
a água com uma lente veem-se as gotículas de óleo a flutuar. Chama-se
etllulsão a pi:istura,' à agua, de uma gordura nela in~olúve1. O leite é
uma emulsão betTI conhecida. Centrifugando-~e leite as gotículas de
óleo nele esparsa~ conglometam-se, formando n1anteiga. \1isto as gor
duras não se dissolverem mas formaretn apenas finas emulsões, forçoso
é que o processo digestivo as cinda em seus con1ponentes solúveis, ácidos

.graxos e glicerina.
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A. DECO:\JPOSIÇXO DÁ~S PROTEI~AS

L41ninoácidos
Aminoácidos .. ' 3 =

gordura por conter nítrogênío. As proteínas cotnpõen1..se de ácidó~ graxos
que anexaram à sua cadeia molecular nítrogênío, sob a forlna de an1.oníaco
(NH3); por isso esse grupo dc ~cído.) graxos é cha11.1.ado ácidos a111onía
cais ou) abreviadan1ente) alnínoácícios. Os aminoácidos são a base das
proteina~ (fig. 242..a). Proteínas constam de cadeias de an1inoácídos uni
dos entre si pelas n1aís varíadas lnaneiras para forlnar grupos tTIoleculares
de tamanho crescente. O prín1.eíro. grupo é fortnado pelas peptonas (b);

união de peptonas forlna as albulnoses Cc) e das albul11.oses derívam as
árias c0111bínações protêicas, de que ha inlnneras ·espécies Cd). Pense-se

na indústria das rendas. Todas as rendas são feitas de fibras tecidas
egundo o princípio elen1entar da forrn.ação de nós. Mas ha tuílbares

. ll1ilhares de tnodelos de rendas, diferentes pelo aspecto ernbora feitas
en1pre segundo o lncsn10 esquen1a. O 111undo das ~on1.bínações protêícas

é C01110 uma vitrine de amostras de rendas de l11.alínes, formadas de
cadeias. de an1inoácidos. Os grupos de aminoácidos aSSitTl fortnados são
grandes delnais para atravessar os revestimentos corporais. . Por isso
deveni ser decolnpostos nos seus an1ínoácídos) que constituetn a fonna
an1bulante das proteína5t do corpo.

O aparelho digestivo é Uln aparelho que decotnpõe os carbohidratos
111 açúcares solúveis, as gorduras en1. ácidos graxos c-glícerína, as proteínas

em aminoácidos e assin1 divíde as grandes tnoléculas alín1entares , inca
pazes de loco1110ção, CH1 pequenas unídades de facil transporte. T o11.1e
- e um ovo de galinha e deíxe-se a sua clara escorrer sobre o prato; ajunte
...se un1. pedaço de 111anteíga e U1na tablette de açúcar. Eis ai os três grupos
de substâncias alünentÍcías: proteínas, gordura e carbohídratos.

A decotnposição das grandes 111.01éculas alíll1entares eln pequenas
n10léculas lnóveís fa.z-se por etapas, COlno mostra esquel11.atícal11.ente a
fig .. 243. As 11101éculas grandes são, nos vários segnlentos do "tubo
dígestívo t atacadas e deC011.1postas por aparelhos especiais. As estações
l~aís importantes são, na órdetn dos núnleros: 1. a boca, 2. o estôn1.ago,
3. o fígado, 4. o pâncreas, 5. o intestino delgado. Ern cada U1TI desses
segn1entos dá-se U1na fase detern1.inada da desíntegração, até que todas

- o são celuloses.
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Fig. 243 - O problenía nutrItivo II.
As grandes 11101éculas alill1entares (coluna superior), não podendo atraves
sar os poros. da parede celular, precisanl ser decompostas. Essa deconlpo
sição processa-se por etapas nos varias segmentos do aparelho digestivo, a
saber: I. Decomposição da molécula de amido na boca. 2. Decomposição ·da
n10lécula de proteina no estômago. 3. A bile fragn1enta a gordura en1 gotas
(clnulsão). 4. Continuação da cisão pelo pancreas. 5. Tenninação da decon1-

posição pelo suco intestinal.

as lTIoléculas alirn.entares estejam decol1.1.postas eln seus /constituintes, as
formas rnóveis. A descrição de~sas várias fases é o tetna do estüdo da
digestão.

As glândulas. A decolTIposição das l1.1.01éculas no aparelho di
gestivo deve-se elTI pril1.1.eíro lugar a sucos fabricados por órgãos especíaís,
as glândulas. Glândulas são órgãos cujas células preparaln detertnínadas 
substâncias quíl1.1.ícas. Todas as glândulas do corpo são iguais na essência
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a

Fig. 244 - Ar\. estrutura das gLinoulas I
(exelnplificada pela glândula lnalnária).

a) O rcvcstin1cnto cutâneo. b) Os lin
fáticos subcutâneos. c) O manto gor-'
duroso dos cachos glandulares. d) Os
cachos glandulares. c) As calnaras ter
D1inais de UIll cacho epl grande aU111cnto.

e lnuito parecidas entre sÍ. Mas diferentes são as substâncías que fabrican1 .
Segundo a sua posição dístinguem-se: -

.1. As glândulas cutâneas, que entrega,t,n a pele os seus produtos:
glândulas sudoriparas, sebáceas, lacrimais e lacteas;

2. as glândulas digestivas,' que' lançalTI seus produtos no canal
digestivo: as glândulas salivares, as glândulas gástricas, o
pâncrea.s, o fígado e as glândulas intestínaís;

3. as glândulas hormoniais, que lançam rio sangue seus produtos:
epífíse, hipófíse, tireóide, suprarenaís, glândulas sexuaís e as
ilhotas do pâncreas;

4. Os pultnões e rins, que asseguraIn as trocas de substâncías entre
o ~angue e o Inundo exteríor.
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N as fig. 244 e 245 está representada a glândula láctea (seio) como
exerll_plo de uma glândula. Como todas as glândulas ela forma ...se no
enlbrião, por depressão do tecido - neste caso a pele do tórax - que
forn1a Uln tubo' l1licroscópico, o canal lácteo. Este ramifica...se sob a
pele, formando um sistema de canais em forma de árvore, em número
de várias centenas de nlilhares. Na sua extremidade cega, os tubos
dilataln-se para formar como que um cacho de uvas O cacho isolado
da fig. 244-e é típico de todas as glândulas do corpo humano: uma
parede de células con1. pl..asma granuloso fecha uma cavidade." Essas
células são as células glandulares, que fabricam o produto da glândula.
Na fig. 245 vê-se esse cacho glandular em maior aun1ento, com todos
'os elelnentos importantes da estrutura glandular. Na parte supero
esquerda (a) ha unla artéria que traz às celulas glandulares a matéria prima
para a fabricação do leite. Essa matéria prima - proteina, gordura)
açÍlcar, cálcio, fósf9ro, ferro, arsênico, vitaminas, hormônios, etc. 
está representada por 6 símbolos diversos. A artéria leva às materiais
às células (b). A célula possue, em sua parede posterior, orifícios por
onde as substâncias penetram no interior da célula para serem trans
forn1ados pelo plas11la graças a um processo especial. O plasma des...
integra os lnateriais recebidos e com eles fabrica um produto específico,
que varia conforme a glândula. As células da glândula láctea humana
fabricam leite ---:-- leite humano, diferente de todas as outras espécies de
leIte. A transfor11lação dos produtos recebidos pode ser acompanhada
na figura: dentro das células, os símbolos fragmentam-se em seus com
ponentes, C0111 que o plasma vai formar novos compostos. Pelo canal
glandular (3) os novos compostos fluem para fora conlO "leite humano".

A cavidade' glandular está dotada de inúmeros acessórios. A super...
fícíe interna das células glandulares é presa por uma teia de molas (fig.
245-e) para que as células não se separem. Sua parede posterio'r é te
ve~tída de unia cutícula) a membrana vítrea (cl) J comparável a uma
folha de celofane. Uma grossa camada de fibras musculares (e) rodeia
os cachos glandulares e ás espreme) quando cheios de leite. Conduto
nervosos (1) levarn. às células as órdens do cérebrn. Inúmeros linfáticos (h)
arrastam para longe os produtos de desintegração e, finaltnente) a parede
posterior das células está distendida por células gonlosas. Toda essa
rninuciosa organização ocupa um espaço quatro vezes nlenor que o
ponto sobre este i e no nosso corpo ha cerca de 60 ou nlais milhõe
de ídênticos cachos glandulares. Si toda a indústria terrena fosse dimi
nuida até cab~r dentro de um corpo humano, sua organização não e

,compararía eni con1plexídade à do~nosso organismo.

Os ferlllentos. Para fazer un1a idéia concreta da natureza da
desíntegração rnolecular é ,bon1. supor que as moléculas fossem lâmínas
presas un1as as outras ppr parafusos (fig. 246). A menor dessas lâmina
é a molécula de glicose (a);. ,duas n1.o1éculas de glicose atarracham-se
pa~a formar unl.a de 111altose (b), duas de tnaltose unenl-5e numa de
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Fig. 245 -.:. A estrutura glandular' II.

lJrna dos 111ilhóes de camaras t.enninais da glândula ll1anlária durante a pre
paração do leite. O sangue traz a matéria prinla r ... 2 (representada por 6
súnbolos);. as células glandulares (meio da in1ag~m) preparam, conl ela, o
leite humano .(3). a) Vaso sanguíneo; b) célula glandular; c) grade; d) l11enl

brana vÍrre3.; e) camada rnuscular; f) ne,rvos; g) células gomosas; h) linfáticos.
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A DESINTEGRAÇÃO DOS ALliVIENTOS I.

dextrína (c), duas luoléculas de dextrína for11."1atu uma de glícogênío (d),
duas de glícogênío urna de aluído Ce). Glícogênio é o amido encontrado
no corpo dos aní11.1.ais: no fígado, músculos, células glandulares.' O
an1ido vegetal das farinhas, das batatas, dos feijões, é Ulna. forma qui
miCa11.1ente nlaís elevada e mais sólida que o amido animal ou glíco
gênío. Mas na essêncía ambos são luuíto parecídos pelo que: os dois
podem ser desígnados pelo l1"1eSlUO n011.1e de aluído. Para decon"1por

Fig. 246 - A desintegração dos alimentos na. boca.
Na boca, dentre todos os alitnentos, só o anlido é atacado quimi
can1ente. O fermento salivar, à guisa de uma chave de parafuso,
cinde a grande 1110lécula de amido (e) en1 seus componentes.
Essa cisão faz-se por etapas: d) glicogênio, c) dextrina, b) mal-'
tose. A deC0111pOsiçã.o da n1altosc cnl glicose a) não se faz na boca.

a grande:' molécula de: an1.ido e11."1 suas pequenas lâluinas, as' luoléculas
de glicose, é preciso soltar os parafusos e para ísso é necessário Ulua
chave de parafusos; como na técnica, para cada espécíe de parafuso será
preciso Ulua chave especíal. T ais chaves são fornecidas pelas glândulas
e chamam-se ft:;rn1entos. Uma chave pode ser pequena e ~o entanto
abrir Uln grande cofre forte; o me~mo se dá tom os ferlTlentos. Basta11.1.
traços de un1. fermento' para decompor grandes quantidades de: substâncías
cotuplexas. ,-Ulna chave nunca se gasta, podendo servir durante muitos
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anos para abrir un1 cofre. Talnbell1. os ferlnentos nao se gastalTI e
depois de ter promovido a decolnposição de Ulna substâncía estão ín
tactos como antes, Fermentos são, pois, substâncias que serven1 para
decolupor en1 seus constituintes cOll1.binações cOlnplexas (ou inversa
ni.ente para prender os constituíntes· nunla cOlnbinação conlplexa) e
substâncias que, COlno un1a chave de parafuso, podelTI ser lTIuíto pe
quenas enl relação à quantidade de matéria sobre que agem e que, con10
elas, não se gastaln COlTl o uso. O suco do levedo é UIU fermento: unI
pouquinho dele basta para fernlenr.ar UlU grande prato de rnassa de pão'.
O suco do cogunielo do quéfir é UIU fernIcnto: COlU UlTI grãozinho
de quéfir podemos, durante. anos, azedar diarialue.nte. litros de. leite. e.
COll1 eles fazer o quéfir, da rhesma forlua que com unia pequena chave.
poden1os, durante Ulua vidª- toda, 9ar corda no relógio. Os fern1e.ntos
são não só as chaves da desintegração das grandes lTIoléculas alínlen
tares, COIT10 talnbe.n1 o fatar da reunião de seus fraglnentos para forn1ar
as moléculas do corpo hurnano.. Sua ínlportâncía vítal é tamanha que.
chegou-se a considerar a vida corno U111 processo de fenne.ntação. ,
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CAPíTULO XXIII

A digestão bucal. A desintegração dos alimentos faz-se por
etapas. O tubo digestivo está dotado de glândulas intercaladas uma após
outra e que vão, graças a suas chaves ou fermentos, desatarrachando,
UIU depois do outro, os vários "parafusos" que prendiam as nloléculas.
O primeiro segmento é a boca. Nela o alimento sofre cinco manipula
ções: é examinado pelos órgãos dos sentidos, triturado mecanicamente
pelos dentes', trabalhado quimicamente pela saliva, conformado pela
ltngua em bolo alimentar e engulido graças aos músculos da deglutição.
O exame dos alimentos cabe a três órgãos dos sentidos: olhos, nariz
e língua. O ol,ho é um teleaparelho.' Ele examina à distância, deci...
dindo si um dado objero pertence ou não- à categoria dos alimentos.
Depois dos olhos o terem classificado como alimento, o objeto é. exami
nado n1ais de perto pelo nariz quanto às suas condições de comestível.
O nariz verifica si a carne é. fresca ou podre. Depois desse segundo
exan1e, o alimento é introduzido na boca, onde a língua comprova o
seu sabor. As impressões recebidas pelos aparelhos dos sentidos não
só decidem da aceitação ou regeição de ·uma substância como servem de
sínal de alarme: . por meio do sistema nervoso elas previnem o aparelho
digestivo.

A Illastigação. Para bem compreendê-la basta lnorder um pe
daço de pão e observar o 'que acontece. Com os incisivos cortanlOS unl
pedaço de tamanho adequado às dimensões da boca. Depoi~ esse pedaço
é colocado entre os dentes, preso pelos caninos, enq uanto os premolares

, o dílaceran"l etn' pedacinhos; só depois é que o pão é empurrado 'para
traz e tríturado pelos grossos molares, que o esmaganl lentamente mas
C0111 grande força (fig. 247). A alimentação reduzida a pedaços pelos
den~es é elnpurrada sobre a língua, cujos aparelhos elásticos a manipulanl
delicadan"lente. A língua. é um massete e um rolo que trabalham auto
matÍcaluente (fig. 248). Eln sua superfície ela tem saliências e sulcos
de formas variadas: ralos, massetes e escovas. Graças a seús músculos
ela empurra o alimento contra a abóbada palatina e o amassa ai como
o padeiro faz com o pão; dessa forma o alimento reduzido a pedaços
pelos dentes é amassado e reduzido a uma massa: o bolo alimentar.
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As glândl..llas salivares. Durante esse trabalho nl.ecânico o
aUmento é imbebído pela saliva. T9da a mucosa bucal, dos lábios à
garganta, está cheia de gl~ndulas mucosas e salivares de todos os ta
lna'flhos. Exan1ine-se a face ínterna do lábio inferior: nela percebem
se grânulos do tamanho de ervilha. São glândulas. salivares lnédías.
Ha centenas de outras, lnaÍores ou menores, .As seis maiores tem o
tan1anho de un1a cereja a uma alneixa e são designadas de acôrdo com
a sua situação: parótidas (adiante do ouvido), submaxilares (no n1axilar
irifer-ior) e sublinguais (abaíxo da língua).

.Fig, 247 - i\. lnastigaçáo 1: o trabalho dos oentes.
/-\ dentadura é unla caixa conl várias ferranlentas, Os incisivos
Cl) cortanl os alimentos, os caninos (b) furam-nos, os premola
rcs (c) fragn1cntan1-nos c os grossos ll)olarcs (d) triturarn-nos,
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A regulação do flllxo salivar. C01110 a '111aíoría dos órgãos,
as glândulas salivares não funcionan1 rnecanícan1ente mas bíologíca:..
111ente, isto é, segundo as necessidades. Ligadas ao cérebro por seus
nervos, elas trabalhan1 de acôrdo C0111 as órdens vindas dos centros
cerebraís. Imaginen10-nos J. segurar U111 lünão que queremos rnorder
para ganhar tltna aposta. Que111 não engulírá nesse momento? t que
a idéia do "lín1ão" põe a trabalhar as nossas glândulas salivares. E
não só- elas con10 todas as glândulas digestivas ~ Com efeito, as gl~n

dulas digestivas não entram eln ativídade somente no 11l.0n1enço de
íngerirnl.os os alimentos lnas 111uíto antes, mal o nosso cérebro é ex
citado pelas impressões dos sentidos ou mesmo pela idéia de alimento .
Ao vermos uma con1ida agradável (( ficamos com água na boca", 1::
que a vísta do petísco excítou as glJndulas dígestívas. Por ísso dá-se
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grande valor a uma disposição "apetítosa'; dos alí~1.1entos. Para ísso
cobre-se a lnesa de urna toalha alva, coloca111.-se flGres no centro, usalU
se porcelanas e crístaís larl1_pejantes, talherf;s reluzentes, tinge111-~e os
cOl11.estíveís de cores agradáveis, guarneceln-se d~ folhas verdes, fatias
de li111ão, pedaços de gelo a111arelo; tudo isso cuja vista faz correr a
salív~. Ainda 111aís intenso que o excítante ótico é o arDlna. O cheiro
dQs ali111Cntos faz -as glândulas trabalhar atívamente, o estôluago con1eça
a n10vÍluentar-se e por vezes 111eS1110 esses 111ovÍlnen-tos são percebidos
C01110 "borborígn10".

o fluxo de saliva e o psiquislllO. Mostrando-se con1ida
a un1 cão esfo111cado, a saliva COlueça a escorrer da sua boca. Si o habí
tuarn10S a ver aparecer sua cOluída quando se acende U111a luz vérde,
suas glândulas salivares passanl a trabalhar lnal a lâmpada se acende.
A vísta de lân1padas vernlelhas, azues, alnarelas sua boca contínua seca;
luas nlal se acende a verde brota a saliva no~ cantos da boca. Tan1belu
ele pode -ser acostu111ado a ouvir UlU dado S0111 quando lhe trazenl a
cOluída; a repetição do SOlU faz brotar a saliva. Pela apar,íção da ,salíva
pode-"se verifícàr, no hómeln COlUO no anínlal, sí no seu cérebro brotou
ou não a idéia de "conlida". Esse luétodo serve para examínar a in~
telígência) para determinar a capacidade de associação do anítual, seu

Fig. 248 - O ato da nlastigação II: o trabalho da língua.
L-\ língua transfornla nun1a pasta os alimentos triturados pelos den
tes. Ela possue salicncias eOln a fonna de rolos, ralos, pinceis e
ela \~as. Entre as saliências ha g-lândulas nlucosas que, durante esse

trabalho, irriganl de líquido a 111assa alinlcntar.



o C O r<. p.O I-I U 1\:'1 A 1 . O .365

sentido das cores, sua nl.usícalídade. Idêntícas experiências, feitas con1
crianças, servem para avaliar-lhes a inteligêncía e a fantasia. O exan1i
nador narra a históría de um cesto secreto. A história não informa a
princípio qual o conteudo do cesto. Por fim pode se adivinhar: contelll
frutas. Mal a criança perc.ebeu que no cesto ha frutas começa a en·gulir.
Pelo 11l.01nento eln que a criança começou a deglutir o examinador pode
determina.r quando ela conl.preendeu o sentido da história. As impressões
agradáveis favorecem a ativídade das' glândulas digestivas, enquanto as
desagradáveis prejudicatn-na. Uln desgosto .faz perder o apetite; o
susto faz a comida pern1anecer na boca; uma elnoção provoca a contração
do estôluago. Muítos pàvos primitivos usam essa experiência para um
"julgalnento de Deus". Procura-se um culpado entre um certo número
de pessoas. Para encontrá-lo, os suspeitos são forçados a luastigar atroz
seco. A Ulna órdem todos devem cuspir o' arroz. O culpado é aquele
cujo arroz é 111ais seco, pois reina a crença, justificada, de que o 111edo
de ser descoberto inhibíu o afluxo de saliva. Inversal1l.ente, a repugnância
deternlina unl. súbito e abundante afluxo de saliva, cujo finl. é lavar a
boca da substância causadora do asco. Por isso em todos os povos o
ato de cuspir indica nojo: a saliva que brotou das glândulas como un1
ato de defeza precisa ser expelida da boca.

O fluxo de saliva e a forll1a alim.el1.tar.. As glândulas sa
lívares adaptaln-se autol1l.aticalnente, tanto pela quantidade conl.O pela
natureza da saliva, ao caráter da tarefa que develn desenl.penhar. Os
anima'is que ingeren1. aliril.entos húmidos produzeln pouca saliva. Os
peixes não possuem nl.esmo glândulas salivares; nas focas, baleias e:
aves marinhas elas são atrofiadas, enqua'nto se ·hipertrofian1. enorn1e-.
mente nos pássaros que se nutrem de grãos. Nos dias em que COl1l.e
capin1. fresco as glândulas salivares da vaca fabricam 50 litros de: saliva,
ao passo que essa quantidade sobe a 200 litros si deve comer feno seco!
Ao comer um hómem 10 gr. de lnaçã, as glândulas forneceln-lhe 2- gr .
de saliva; ao passo que a ingestão de 10 gr. de torradas produz 25 gr.
de saliva. Durante 1 dia as glândulas parótidas - cujo peso é apenas
de 16 gr. - produzem 1 litro de saliva e'no decurso da vida toda 25'000
litros de unl. produto quílníco atívo, cada goticula do qual precisa ser
laboriosamente' fabricado por suas células n1.icroscópicas:

As glândulas salivares não são todas iguais. A parótida é a 'l.1aíor
e fabrica grandes quantídades de uma salíva aquos,?-; as slibn'laxílares
são menores e produzeln pequena quantidade de saliva mucosa. A saliva
aquosa das parótídas serve sobretudo para diluír e ímbeber os alínl.entos,
enquanto a saliva das submaxilares se presta para aglutiná-los. Cónforlne
a qualidade do alimento? 'entram em função as glândulas superiores ou
inferiores. Si comelUOS Ulua 111açã - que não precisa ser imbebída
dágua - trabalham as submaxilares, que forneceln Ull.1a saliva escassa
e lnucosa. Si, ao contrárío, comemos torradas, entralTI e1n cena as
parótídas, enquanto as submaxílares perlnanecem ínativas; a saliva é

ando-se conl.ida
oca. Si o habí
ma luz verde"
ada se acende.
continua seca;

oca. Tarnbénl.
o lhe trazenl. a

ição da .salíva
/rebro brotou

xaminar a in".
o anÍlnal, seu

ingua.
. pelos den
~. pinceis e

ante esse

:. . (.ntos. Para isso
~ no centro, usaln

:~ es tingen1-~e os
- ... as verdes, fatias
.... ~ ísta faz correr a

rOlna. O cheíro
estôtuago con1eça

~ s são percebidos



1

2

Fig. 250 - O che'
las olfativas da
to (3). O centro
e a\~isa ao centro cr
vares (7 e 8) par
tro de comunicaç-

va, ele torna-se .
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Fig. 249b - À idéia de "leite" flue do
assoalho da boca a saliva nlucosa das

gUndulas sublinguais.
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abundante 11las cOntet}l pouco
111UCO e 111uíta água. E fácíl de
verificar essa regulação. A idéia
de "lil1lão" a saliva escorre das
parótídas para a baça (fig. 249-a).
Si pensarmos e111 "leite", a boca
enche-se de saliva vinda de baixo I

das súbmaxílares -e sublinguaís
Li71Zão ! (b). A intervenção das glândulas

salivares é devida a 'Uln reflexoFig. 249a -~ Ao pensannos ell1 "linlão" I d ,.., d
'1 saliva flue do lllaxilar superior pois C0111p ica o, cujas vias vao os
a diluição· dos ácidos está a cargo do órgãos dos sentidos ao cérebro,

suco- aquoso da parótida. onde perCOrre11.I os vários centros
da percepção, da 11.1en1Óría, da

ínlagínação, etc., para depoi~ entrar nU111 centro da salivação, situado
nas profundezas do cérebro. Deste o cstínlulo se propaga aos nervos das
.glândulas cujo trabalho for necessário i10 caso e11.1 questão. A idéia de
"carne" está ligada, por unl conduto especial, aos -nervos das glândulas
subnIaxilares, enquanto 'a i11Iágen1 de "pepino" excita os nervüs _da
parótida (fig. 250).

o tártaro. T0111.ando-se corno base o núnlero 1000, a saliya
cotnpõe-se de 994. partes de água, 2 de saÍs (potassio, sódio, cálcio,
cloro, fósforo, enxofre, ferro), 2 de tTIUCO, traços de rodanatos e Ut11
pouco de fernlento salivar, Deíxando-se a sal~va repousar, for11.1a-se na
sua superfície U11Ia cutícula que o exa111e n1ícroscópíco 11.10Stra ser U111J.
rede de grulnos e cristaís de carbonato de cálcío. Esse sal, idêntíco ao
lnánnore e á greda, sedin1enta-se na ·boca e precipita-se nos dentes C01110
tártaro. Não se pode dízer si o tártaro é U11.I 111aI ou bC11.1. De un1
lado é útil por encher as fendas dos dentes, cÍtnentando-as. De outro
lado, poreni, irrita a gengíva C01TI suas pontas e bordas finas, favorecendo
assÍnI as gingivítes crónicas, a proliferação de bacilos da putrefação e
todos os processos que causanI,
no 'hónlc111 civilízado, a perda
prer:1atura dos dentes.

O ferIllento salivar. O
fertuento da saliva cha11Ia-se alni
lase por agir sobre o an1ído (a111)'-
lU171 eln latíl1l): ele decolnpõe as
grandes 11101éculas de aluído elTI
dextrína e esta elTI 11.Ialtose (fig.
246). TOlue-se na -boca un1.
pedaço de pão: ele não se alter~

nen1. te11.1. sabor./Mas si o 111asti
garnlos e n1ísturarmos C011.1 salí-
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CHEIRO DE ASSADO!
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Fig. 250 - O cheiro da carne assada (I) sobe ao nariz, é registado pelas célu
las olfativas da ntucosa nasal (2) e é percebid<;> pelo centro cerebral do olf3.
to (3). O centro da Inemória (4) yerifica tratar-se de cheiro de carne ass3da
e avisa ao centro glandular (5) da necessidade de regular as gl~ndulas sali
vares (7 e 8) para UUl suco para carne. A orden1 é transn1,Ítída por um cen
tro de conlunicações (6) que liga as várias glândulas sali\~ares (7 e 8) para ~

preparação de um suco próprio para a carne.

va, ele torna-se víscoso, país a alnílase decolnpõe o anlido elll dextrína,
que é víscosa. Algum tempo depois ele torna-se doce: é que o fernlento
salívar decompoz a dextrína em nlaItose, de gosto doce. A amílase é
o úníco fermento da saliva, pelo que esta não consegue atacar todas as
outras espécíes de alítnel1to, proteínas, gorduras e carbohídratos (abaixo
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RESPIRAÇÃO e DEGLUTIÇÃO da maltose). Os anill1alS
carnívoros, COlTIO o cão e
o gato, não pOSSUelTI ne
nhUlTI fermento na saliva'
pois eles n5:o íngeren1 natu
ralmente aluído. Ta1l1ben1
não ba ferlnento na saliva
do lactente, porque o leite
materno não conte:n1 car
bohidratos superi.ores. Só
quando terll1ina a época
da alnanl.entação é que
COll1eçam a trabalhar as
glândulas 'salivares; nessa
ocasião a saliva escorre
da boca porque a criança
ainda não sabe governar a
musculatura bucal e cerrar
a boca. "Os dentes vên1

vindo l" diz a alna. E ela não deixa de ter razão, embora interpretando
falsarnente os fatos. O fluxo de saliva indica que o aparelho bucal
COlneçou a adaptar-se à alírnentação amilácea. Glândulas salivares e
dentes desenvolvem-se simultanealTIente, como os dois instrulnentos da
digestão do amido.

Fig. 251 - a) Durante a respiração a úvula
( I) e a epiglote (2) dispoem-se de tal modo
que as vias aéreas ficanl livres, do nariz ao
pulmão. b) Durante a deglutição as vias aéreas

. fecham-se e o e'sôfago se abre.
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o ato da deglutição. Os dentes cortall1 e trituram os alill1en
tos; a farinha é transforlnada, peja saliva, nUlna massa; a língua dá
a essa rnassa a forma' de um "bolo" .. Esse bolo é elTlpurrado para o
fundo da garganta e tenetra no esófago, por onde, COlno si estivesse
dentro dum tubo pnelanático, chega ao estêrnago. A garganta é Ull1a
das Inais c01l1plicadas partes do corpo e o ato da deglutição, corpo já
dizia, ha 111ais de 200 anos, o prÍlneiro fisiologista ITIoderno, Albrecht
von Haller, é "dificilima particula fisiologica", a parte Inais difícil
da fisiologia. Todos nós engulill10s, no lactente a deglutição é U1TI dos
prítneiros atos mas pessoa alguma ha sobre a terra que· se possa gaqar
de cOlllpr~ender totalll1ente o ato da deglutição. Nesse processo, semi
automático e meio voluntário, toma parte um aparelho cOlnplicadíssimo)
formado de nervos, músculos, lígamentos, glândulas, a laringe e a
úvula, a epiglote, o veo do paladar, língua,. lábios, nariz, os pulll1ões,
o diafraglna, a prensa abdominal e sobretudo o cérebro coQ.1. 30 c~ntros.

Pode-se engulir uma vez, duas vezes, três e quatro vezes - não mais.
Poden10s apostar COIn toda a .certeza que hómem alguln será capaz de
engulir 25 vezes seguídas sem haver nada na boca. Portanto, para des
encadear o reflexo da deglutição é preciso Ulna lnassa de substâncias
estranhas que seja cOlTIprÍlnida contra os aparelhos nervosos da parede
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fáringiana. Para criar essa lnassa estranha aspiramos saliva das glândulas
salivares. Quando se exgota a saliva não é mais possívei engulir .

A úvula. Exalninando-se a boca aberta nota-se, no seu fundo,
à direita e à esquerda, os dois rubros véos do paladar, distendidos. No
centro a úvula flutua livrelTIente' no espaço (fig. 251, I). A úvula é
U111a aquisição recente dos seres verticais, 11.1aCaCOS e .hómem. .somente
eles, os "prÍlnatas" entre os animais, possuem úv,ula. Não está .bem
claro o significado desse órgão. Talvez seja uma válvula' oclusiva que
serve para fechar posteriormente a cavidade bucal, para que, na respiração
pelo nariz,' ela esteja até certo ponto vasia de ar, com o que, graças à
diferenç~ entre a pres?ão atl1.1.osféríca exteríor e a pressão reinante na
boca, o maxilar inferior seja comprimido contra a cabeça. Durante
a deglutição, os véos do paladar são repuxados para cima e COln eles
s~ eleva a úvula, que fecha, no momento em que o bolo alítnentar
penetra na faringe, a. con1.unicação C0111. a cavidade nasal, de sorte qile,
lnau grado o aUlnento de pressão n'a boca os alimentos não penetraln
no nariz lnas deslisalll pelo esôfago abaixo (fig. 251-b). Quando s~
tosse no lnomento exato da deglutição, o golpe de tosse agita o- véo do
paladar e parte do bolo penetra na cavidade nasal.

Ulna vez passado abaixo da úvula o bolo alÍln~ntar chega à
garganta e deve atravessar U1TI lugar perigoso: as vias aéreas. As vías.
aéreas, para a respiração, e o esôfago para 'a alünentação, cruzatn-se
como UÓ1 cruzalnento de nível. É como si uma estrada de ferro muíto
11.1.ovünentada cruzasse com uma rodovia igualmente transitada. . Esse
fato está em contradição com todos os demais princípios da técnica da
natureza: é un1.a construção pouco 'prática, inferior e .mesmo perigosa.
A via aérea é aberta eIn cima"; por sobre' essa abertura passam o bolo
alin1.entar e os líquid~s. Em caso alguln 'deve11.1. os alím,entos penetrar
nas vias aéreas, pois isso poderia, quando muíto frequente, provocar Ulna
infecção pulmonar, pon~o en1 'perigo a vida.

A epiglote. Para fechar a entrada da laringe forlnou-se, na base
da língua; Ulna ponte levadiça: a epiglote (fig. 251- 2). Durante a
'deglutição essa ponte levadiça abaixa-se, cobrindo a entrada da laringe (b)..
Sobre ela deslisa ,O bolo alimentar até o esôfagb. Mal completou-se essa
travessia, cessa a contração e a ponte eleva-se autolnaticalnente. Si a
entradà da laringe não é fechada no Inomento adequado, parte do bolo
pode ·penetrar nela: a pessoa engàsga. A laringe, 11.1.uito sensível aos
cantatas, defende-se contra essas partículas alímentares por uma contração
espasmódica, o diafragIna eleva-se de chofre, surgindo um acesso de
tosse, cujo fim é expulsar, pela pressão do ar, o 'Corpo estranho. A fala
eo contrário da deglutição.' Por isso não se pode falar e corner ao mesmo
telnpo. Mas o adulto é um verdadeiro acrobata. E não quer saber nada'
disso. Continua a conversar durante as 'refeições mas com tal arte inter...
cala as deglutições nas pausas entre ,as frases e palavras que a conversa
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Fig. 252

;J deglutição não é UIna
queda passiva mas un1 1110

yjnlcnto ativo de rcpta-
ção do esófago.

PODE-SE BEBER DE parece não ser em nada perturbada pela deglu
C..'\BEÇ.:\ PA RA' B:\JXO tição., Isso só ,é possível mediante u-tTl exercício

POIS: de anos a fío. Em pequeno COlneçamos a
· tagarelar' durante ~s refeições; o que, foi logo
proibido. A-pesar-da proibição. conseguin1.os
aprender a grande arte de conler· e engulír. Ao
fazer isso a criança ainda' engasga muitas
vezes, enquanto o adulto don1.ína perfeÍta
m~nte a acrobacia da deglutição. Nos velhos
ou nas pessoas enfraquecidas por uma doença,
os mecanismos nervosos e musculares não
reagem' qem e por isso ·começain a engasgar.
Inúmeras doenças, sobretudo eq,fernlidades ner
vosàs CaIU paralisia da m'lsculatura' da deglu
tíção, termínan1. por UlnJ. "PJ1eumonia de
deglutição", i,sto é, utTIJ. inflatTI~ç~"o pultnonar

r devida à entrada d~ salíva e alimentos nas vias
aéreas. Os médicos receialU essa COJ11plícação
e um dos príncipais cuidados conl os doentes
consiste enl protegê-los contra·.o engasgo,
soerguendo... os quando precisa.ln beber, dando
alitnentos e líquidos em pequenas quantidades
separadas por pausas e fazendo con1. que en
gulatn direito,

o esôfagp_ EIU Sl.la travessia o bolo
alínlentar tenl que descer pelo, esôfago" tubo
de 30 cm de comprítnento. Trata-se de 17nl
tubo elástico, cuja parede é forlnada de' fíbras
nlusculares. O bolo alítnentar não cae. pelo
esófago abaixo COlno por un1 cano mas é ítnpe

.lido ativament~. Assin1. é que os líquido.s chegan1 ao estômago como unl
jacto a forte pressão. Os alínlentos sólidos deslocaln-se leritamente, tanto
ruais devagar quanto lnaior for o bolo alínlel1tar. No hómem o bolo
alimentar leva, cerv?- de 8 segundos para percorrer o esôfago; o feno
engulido por um cavalo gastanleio nlínuto para chegar ao estôn1ago.
Que a degluiíção é utn processo ativo e não unIa sítnples queda sob
a ação da gravidade, €. fácil de detnonstrar. Pode-se perfeitamente comer
e beber de cabeça para baixo (fig. 252:), isto é, no sentido oposto à
gravídadé. Alem dísso, geralmente nos anirnaís a deglutição se faz
para cinla; na girafa e no canlelo os alimentos devem mesmo percotrer
Uln longo canlinho enl sentido ascendente. O mecanismo do ffiJvímento
esofagiano' é ,análogo ao de todo o canal intestinal. Ele se deve às chania
das,' 'ondas peristálticas", isto é, a UIna contração ondular do tubo
digestívo, dirigida no sentido da bQca até a extretnidade intestinal. Na
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parede do tubo intestinal ha aparelhos nervosos. Cada ~n~ deles é con1o
unl "relais", que fornece o estínlulo nervoso às fibras lTIusculares de unl
deternlinado segnlcnto. Esses aparelhos nervosos mesmo duránte o
repouso e~lvian1. às fibras Ut1.1a fraca corrente· tónica', que lnantem o tubo
digestivo nut1.1..estado de tensão rrioderada. Quando os alínlentos chegatn
a tltn desses aparelhos nervosos e o excíta1TI, êle faz relaxar a tensão da
parede do segnlcnto intestinal sítuado na sua frente e este se dilata. Mas
ao l1.'lesmo ten1.po ele provoca a contração do segn1.ento intestinal situado
atra::. A contração das fibras deste liltinIo faz o bolo alínlentar calTlinhar
pela zona dilatada. Depois de canlinhar assítn U1n pedaço, o bolo excita
Utll novo aparelho nervoso e este vai provocar a dilatação e contração
lOS scgn1.entos situados, respectívalnente, adíante e atraz; dessa fotnla
os alín1.entos progrídenl lentanlente no sentido boca-est~tnago-íntestino.

Os artistas da deglutição. A deglutição é, como tudo, unia
artc. Coni paciência e dotes pode-se operar prodígios co nl essa arte. São
betn conhecídos os engulidores de espàda. Na realidade o que eles fazen1
é não enguIir pois a s.ua arte consiste e11'1 saber introduzir un1a espada,
atravês da garganta e do esófago, até o estótnago 'senl para. isso precísar
cngulír. A ~eglutiçlo faria o esófago contrair-se e cortar-se na lâmina
afiada.

O n1.aís célebre dos cl1gulidores de espada, Cavalheiro Clígnot,
chegou a engulir un1. feixe de 14 espadas. Êle engulía até relágíos de
bolso, que mantínha suspensos de unla corrente. A seguír convidava
os espectadores a colocar o ouvido .sobre o, seu epigástrio para ouvir o
tíctac do relógio. Outros engulídores de 'corpos estranhos são os doentes
nlcntais e os crÍlnínosos cotn perturbação psíquica, que engolenl objetos
para sercnl transportados da prisão a unl hospital. U nlpsicopata caiu C01n
UUla garrafa de çerveja; tC~llendo o castigo, enrolou os cacos da garrafa

. cnl papel e engulíu-os. Alguns dias depois vonlitou o papel n1.as os
cacos 'ficaranl no intcstino. Só depois de 16 dias é que apareceran1 sinto
t1las. 150 cacos de garrafa tinhaln atravessado esófago, estónlago e
Íntestíno senl produzir danos. Só utn pequeno fragmento perfurara a

. parede intestinal. Os cacos foratn retírados' lnediante unla operação
c o pacíentc escapou ·con1 vida. ·Nas vísceras de presos, e loucos encon
tratu-se quantidades incríveis de corpos estranhos. 'Num caso o estónlago
continha nlais de 500 alfinetes de cabelo, alfinetes de segurança·, chaves,
correntes. Noutro caso faca' de pão e tesouras.~ Na deglutição o maís
perigoso é a ttavcssía do cruzanlento entre. a larínge e esôfago (fig. 251).
Aí agulhas, anzoís, partes de dentaduras podetn ser retidas e levar à
l1.l0rte por asfixía enl vírtude do traun1.atísn1.o c tUlnefação dos teG:ídos.
Mas caso o objeto engulído tenha chegado 5eln novidade ao estónl'ago, .
poucos são geraltnente os dalJos resultantes porque a parede intestinal
é elástíca e flexlveI. As agulhas atravessam seln novídade o intestino.
Un1 físíologísta que estudava a passágem de agulhas pelo canal intestinal,

turbada pela deglu
ediante u·tn exercício
., ena cotneçamos a

,- - es; o que. foí logo
... í ição. conseguimos

mer, e engulir. Ao
engasga muitas

domína perfeíta-
tição. Nos velhos

ar uma doença,
musculares não
atn a engasgar.

-~ enfernlidades ner-
latur'a da deglu

pneumonia de
n;ção pultnonar
imentos nas vias

essa co.rnplicação
s conl os doentes
ntra o engasgo,

L fi beber, dando
enas quantidades
o conl que en-

( 3.vessía o bolo
o esófago,. tubo
Trata-se de vn1

, for nada de' fibras
r não caco pelo
no mas é. itnpe

~ o::nago como unI
ntamente, tanto
hómem o bolo
ôfago; o' feno
r ao estômago.

, ples queda sob
~ itamente conler

entiJo oposto à
ealutíção se faz

esmo percotrer
·0 do mJvímento

:.. - se deve às chania
ndular do tubo

intestínal. Na



372

~.

o R. F R I T Z 1< A l-I N

ALFINETES DEGL'UTIl)OS ~ÃO FICAi\1 !

Eles atra\'eSSan1 o canal digestivo sen1 o perfu
rar pois a parede deste, quando tocada pelo al
finete, recua ante o estímulo (a), as zonas vizi
nhas contr~en1-se e agarram, como si fossen1 pin
ças, o corpo estranho; ao chegar a onda peristál
tica seguinte abre-se a pin.ça e o alfinete deslo-

ca-se para a frente (c).

Fig. 253

expelindo-o a _ I

engulir 28 litros .
fogar~iro on e

, gaz expelido de
hutos. O (Te
nas sessões es í. .
nun1a luassa es . ~ _
pelem junto co
apresentadas não
engulidas antes
outras cousas

deu a seus cães dúzias de agulhas para engulir, serri que nenhulTI deles
adoecesse. E que si a ponta de Ulua 'agu.lha bate contra a parede in
testinal, 'a porção irritada torna-se v~sia de sangue devido à contrações
dos pequenos ~vasos; as fibras musculares relaxalu-'se e a pared.e intestinal
re,trae-se ante a' agulha (fig. 253-a). Elu torno da zona relaxada as
fibras contraelTI-sé forteluente e prendelu a agulha COlTIO COlTI os ralTIOS
de unl.a pinça, .Ílupedindo-a de penetrar na paJ;ede intestinal (b). A
onda perístáltica seguinte enlpurra a agulha para a frente, de sorte que
a ponta, até então dirigida para a frente,' volta-se para traz (c). Nessa

,posição a agulha conttnua a deslocar-se até, tocar de novo na nl.ucosa,
ocasião elU que se repetelu as cenas acima.

RUIlliIlan.tes hUIllanos. Certos virtuoses da deglutição não só
conseguem engulir objetos inusitados como ainda expelí~los de novo
à .rnaneira dos rUluinantes. Em geral isso é possível graças a Ulua dilatação
patológica do esófago. Entre eles figuranl.. os "bebedores de água" ,. q1.1e .

. ingerenl. 3, 5, 10 litros dág'l-la que depois expelenl. como U1TI repuxo.
, Para se tornarenl. originais bebenl. não água pura luas um llquido onde

tÍadelTI peixes,' rãs, salalTIandras. Em" Messina a dona de um botequinl.
tornou farnoso o seu estabelecimento bebendo diariamente, aos olhos
dos' frequezes, o conteudo de un1. aquário, onde havia c{nco peixes,
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expelíndo-o após alguln telnpo. Uln artista de variedades,' depois de
engulir 20 litros de gaz de iIulninação, colocava na boca o tubo de Uln
fogareiro, onde fazia chá e cozinhava ovos, alimentando ainda, COln o
gaz expelido de seu estôn1.ago dílatado, un1. bico de ga~ durante 20 lní
nutos. O "Teleplaslna" que certos "mediuns" expelen1. de sua boca
nas sessões espíritas, não passa de tule para cortinas dobrada e envolvida
nU11.1.a lnassa espumante, que eles engoleln antes da sessão e depoís ex
pelelu junto C01U saliva e suco gástrico. As "luãos· de espíritos" por eles
apresentadas não são mais que luvas de borracha che{as de alnído e
engulídas antes da sessão. Para ser Ul11. bo11.1. luédium é preciso - en~tre

outras cousas - poder engulir belu. .

e nenhuln deles
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~ÃO ENGL'LIH..Ct):\IPRL\IIl)()S
lN~rEJROS POIS:

~'~'jg. ~ 54
Os COll1prin1idos deglutidos n~o ·C~leln no
c~tômago, pern1anecendo acin1a dele até
dlSSo1yerem-se; b) só depois deles dissol vidos

é que se ~bre a boca do cstôn1;;lgo.

CLt\.píTULO XXIV

o Estônlago

A estrl..ltura do estôlTIago.· O cstônlago é U1l.1 saco crIl forn~a
de garrafa, do volulne aproxínlado oe 1 litro) suspenso no esófago quas'
exatan1cnte no meio do corpo, entre o esterno e o u111bigo (fig, 239-a).
Con1.O "todo .o tubo intestinal, êle consta de três, canl.adas solidamente
llnidas entre si: o revestÍlnento peritoníal externo) a calnada n1édia
n1us.cular e a call1~da interna n1ucosa (fíg. 277). Pode-se definir o 'estô
tnago con10 un1. saco muscular revestido de U111a n~llcosa. Na entrada
e na saída do e~tônlago a rnusculatura, reforçada) forlna um 1l.1úsculo
oclusivo ou esfíncter, cuja tens10 mantcll,l. pernl.anentementt: fcchada_
as duas...·portas do estônlago, que só se abrelTI, por pouco terrlpo, qU4nd.o
da passagenl. dos alüT1entos. r-'\ porta superior é charnada boca do estôtnago

.ou c,írdia, a porta inferior -- que conduz ao intestino - ch.ama-se
piloro (o que q l1cr dizer porteiro).. Anl.t,as só se ahrern e:nl. deternlinada_

condições: a cárdia só quando
recebe UlÍ.l estítnulo delicado
tal COlUO é í/roduzido relo
bolo alín1Cl1rar, pequeno, ben1
111astigado e COlIl fornl.~ Jdt:

quada; estínlulos 111Uito fortc_
fa::enl.-na fechar-se. Assün é
q ue quando desce, esófago
abaixo, algo grosseíro e cara=
de danificar o estôn1ago I •

cárdia feçha-se espasll.10dicl
111en(e, ín1fedíndo-lhe a entra
'da. Por exenlplü, si e11gulí1110S

Ull.l conlprínlido duro, est ...
11;10 cae diretarnente no estô
111ago 111JS rernl.anece no est
fago, acinla da' cárdia con~

. j .traIU;}) e se11tlll10S U111 peso
desagradivel (fig. 254-a).. O
c0111prill,'iÍ'do dissolve-se lencl
ll1cnte c a círdia deíxa· pas~;lr>.
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Fig, 255

U_\I PRECO~CEITO SEi\l B..-\SE.

Os IllOviIllel1.tos gástricos. As fibras· l1.1usculares da parcJe.
gástrica possuem, coniO toda fibra lisa, Ut11;l certa tensão, o tônus; . por,
ísso o estônlago é elástíco. Fosse êle UI11 saco 11101"(0 e cairía CaIU o peso
de uma refeíção, Isso acontece realmente nas pessoas con1. tônus muíto
fraco. O estônlJ.go "atôníco" " depois' de cheío, asselnelha-se a Ull.1.a

em peq~enas porções, a 111assa dis
solvída, com o que cessa o peso (b). Os líquidos ingcridos ~urante a re
Camo un1. guarda fiel, a cárdia. feição não diluc 1 os alin1entos pois:

barra, poís, a entrada a todos os
corpos pontudos, afíados ou corrosí
vos. Si bebemos água gazosa ou
cerveja, o líquido estagna-se antes
,do estônlago, produzindo sensação
de peso. Sí o líquido for corrosív'o,
como o ácido clorídríco ou o lísol,
ele é retido acínla da círdia, onde
se vai. fazer sentír nlaís ínrensalnente.
sua a~ão corrosíva.

O ínteríor do cstôtnago é
adnlíravelmente disposto. Acin1.a da'
cárdia eleva-se Ut11a cúpula que
geralrnente nunca se enche. Nessa
ampola elevada acurnllla-se o ar
engulído ou libertado dos alin1.entos
digeridos. Tanlbetn para aí sobe o
gaz carbôníso da cerveja, das águas
gazosas, etc. (fíg. 255-a). Ao arro-

o cstolnago possue un1a estrada pàra
, rar, o hÓnlelTI expulsa ar dessa o tráfego de passagenl, a "cstrada

II a111pola gástrica".' As fibras mus- g-~ístrica·~ (b ).. Por ela os líquidos
cularcs díspõem-se em rregas e cor- passanl quasí sen1 parar, enquanto
dões, cOll.1unicando } parede interíor os g'jzcs acunlulanl-se sob a cúpu-

d d J d la do cstôn1ago, para fonnar a "bo-
a aspecto e um nlapa e reveo e lha de ar do cstônlag-o~' (a), de
um.a montanha. Entre a entrada e a onde são eructados qU~llH.lo CIll grall-
saída do estôlnago ba U111 sulco, a dc quantid:H.lc.

es'trada. gástrica (h). Por essa estrada ,
rassa o tráfego. Qt.ando betemos algo, o líquido desce diretarecnte
da cárdia ao piloro, rela estrada gástrica, passando aSSí111. 'a,o intestino
delgado. A~ pequenas quantidades d~ líquido astavessanl o estônl,ago
quasi .sen1. parar, ITleSlno 'que êle esteja cheío. f, portanto, errônea------:
pelo lnénos quanto ao estônlago são - ~ opinião, 'tio' dífundída,-,
d~ que- faz lTIal tebcr durante as refeições porque o líquído enchería o
estômago ou diluiria o Sl;CO gástrico. Os líquidos atravessatn o estô
1l1ago sem diluír o bolo alime'nt;+r porque a estrada gástrica. é unJa vía
rreferenci.al, ODeIe é ·,proíbido estacionar e gliC pel:manece livre para o
tráfego de passágenl nlesm'o nas horas de l1.laíor 1110vÍlnt;nto.
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lneia pendente desde o eplgastrío à bacia (fig. 256~b). Já no indivíduo
norn1.al o estôlnago, sob a pressão dos alimentos, desenrola-se para todos
os lados, mantendo-se firmelnente tenso. Êle distend<:;-se lentan1.ente
COlno urn balão, sem modificar sua forlna anterior (a). Ao chegar.eln
alimentos ao estômago, as glândulas con1.eçar:n a secretar um suco ácido.
Irritada por ele, ti parede nluscular inicia lnovin1.entos ondulantes. A
porção superior do estômago pern1.anece relativan1.ente 'in1.óvel; dela o
suco gástrico jorra sobre O bolo alimentàr situado mais em baixo. Já
o fundo do estôn1ago, sobre que repousan1. os alimentos, Inóve-se en1.
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o ESTÔiVIAGO.
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EIS COo

Fig:. 256
aJ Graças a seu tonus, a parede do 'estôll1ago são não cede n1eS111
que· ele se encha de alin1ento ell1 excesso; b) O estônlago atônico
cae, con10 un1 saco cheio, 111eS1110 sob o peso de pequena quanti-

dade de alín1ento.

ondas semelhantes às que o fotógrafo ünprin1e ao revelador sobre a
chapa, para obter o lnáxitno de ação qu11nica. Fotógrafo e 'estônlago
tên1. o mesmo fÍlTl: - a itnbibição química - e por isso usa1n o n1eS1no
processo: a agitação., .

No estômago os alimentos não ficaln lnisturados COlno paus nUln
saco lnas segueln calninhos detern1inados, nos sulcos delimitados pelas
prega~ gástricas, sulcos esses que constituem as "estradas colaterais" do
relevo gástrico. Os alünentos dispõen1.

l

-se assÍln e1n ca1nadas situadas
ao lado ou por cima umas das outras. Os 1novin1.entos o.:.1dulantes da
parede gástrica deslocani. ligeiralnente essas calnadas, nas quais penetra
ainda o suco gástrico que mana das paredes. ,As partículas ünbebidas
ou' liquefeitas' saem dessas call1adas e flue111. para a porção mais inferior
,do estômago, a'ntes do piloro. Este está horlnahnente fechado, só se
abrindo em determinadas condições. O canal digestivo consta de 4' gran-

Graças a esse rne
estrada' de ferro 
pequenas 'quanti
suficienten1.ente i
'por ação do inte5t'
de alÍln~ntos lhe
trabalho C01n os
Inentos do estô1n
C0111.0 o Tráfego fer
Ineira porção de
n1.o1e - COlneçarr

-o piloro abre-se
de bolo alinl.ent
a dar passágem c
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des 'segnientos: 90ca e esôfago, estôtnago, intestino delgado e íntestino
grosso. Cada utn deles difer~ do vizinho por seu caráter químico. A boca
é alcalinizada pela saliva, o estôluago é acidificado peJo suco gástrico,
o intestino' delgado tenl. reação alcalina devido a seu suco e o intestino
grosso- é acidificado pelos produtos dos bacilos nele existentes. Essa
alternância na reação química serve. par~ regular o tráfego (fig. 257).
Si à região pilórica chega utn' bolo aLimentar alcalino, o pilara 'fecha
sê (a). Si, ao contrário, o bolo está bem ítubebido pelo suco gástrico
e, conseguintenl.ente, benl. digerido, abre-se o pilara (b). Uma vez
franqueado o pilara, o contatq dos ácidos do bolo alítuentar cOtU a·
mucosa alcalina do intestino delgado provoca o fechamento do pilara (c).
Depois que o bolo alinl.entar, beil.l. ítnbebido de suco intestinal, perdeu
seu caráter ácido, cessa à estímulo oclusor e o pilara abre-se de novo (d).

EIS COiVIO O BOLO ALIIVIENTAR REGULA O PILORO

Fig. 257
a) O alin1ento que chega~ alcalinizado pela saliva, cerra o piloro.
b) 'Tornado ácido pelo suco gástrico, o bolo alin1entar abre o
pilara. c) O bolo- ácido, chegado ao duodeno, fecha retrograda
111ente o piloro. d) Alcalinizado pelo suco intestinal, o bolo ali-

n1entar relaxa a contração pilórica.

Graças a esse n1.ecanisnl.o - que letnb~a Ull.l.a cabine de chaves dunla
estrada' de ferro - do estômago só passatn para o intestino delgado
pequenas quantidades de bolo alimentar e isso só quando elàs estão
suficienternente ítnbebidas de suco gástrico. O fechatuento do pilara
'por ação do íntestino delgado garante a este que nenhulua nova porção ,
de alitn~ntos lhe chegará d' estômago antes de ter teJ;tninad.o O seu
trabalho COlU 9S alimentos recebidos primeíro. A passágem dos ali
luentos do estôluago para o intestino é regulada com tanta precisão
COtUO o Tráfego ferroviárío. Quatro 1l.1.inutos depois da entrada da pri
lueira porção de um alill.l.ento de fácil. digestão - por ex. Ull.l. ovo
ll.1.ole - COlneçatn os movimentos' ondul.antes do estômago; logo após

-o pilara abre-se por poüco, telnpo, para a passágelu de cerca de t cm3

de bolo alín1.entar liquefeíto, e fechando-se ell.1. seguida para contínuar
a dar passágeln, COll.1. intervalos regulares ~ de 10 segundos, a novas por-
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çces de alünentos. Durante l1l.uitas horas
essa lnáquína trabalha até que centenas de
pequenas porções. do bolo digerido sejam
ín~relíd~s. do estômago para o íntest'ino.

As glândulas gástricas. Exan1ínan
do-se corí) "u111a lente o ínteríor de' unl estô
l1lago' de boi, percebe'fi'-s'e, na mucosa, as
aberturas punctífortnes das gl~ndulas que
secretanl o suco gistrí~o. Hi cerca de 100
glândulas enl cada .. centín1CtrO quad:tado, de
sorte q.~e j parede do estônlago encerra
rerro de 5 milhões delas. Sua atívídade é
grande: elas produzem 3 lítràs de suco por
dia ou seja durante a vida toda 100 000
litros de U111 líquido altan1ente concentrado.
As glândulas gástricas têln a forma de U111.

porta penas: um tubo esrreito, cuja par~de é
coberta de células glandulares e cuja extre-

'111idade aberta desemboca na cavidade gás
tríca (fig. 258). A 111aíoria das células são
peq uenas e claras; seus grânulos plasmáticos
fa brican1 doís fern1cntos: lab e pepsína.
[ncre elas ha, isoladas, gr3ndes células escuras
que são c111purradas relas células pequenas, a
cú.ia parede externa aderenl) pelo que são
chanlaJas células de revestimento. As células
ele rcvestín1ento produzen1 ácido clorídríco.'
Acido clorídrico) labfennento e pepsína são os
três' princir~is componentes do suco gástrico.
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Fig. 258 - Vn1 dos 5 nli
lhõcs de glândulas g,ístr;-,
cas que se abrem na n111~

cOSa do estônlago e pro
duzem pepsina, lahfcrnlcn-

to c ~1cido clorídrico.

o ácido clorídrico e a úlcera do
estôrn.ago. A fabricação de ácido clorídrico
é tão intensa que ele constitue % do suco
gástrico '- fato tão .estranho' que foí con
testado por toJas as faculdades de l\!Iedícína
do 111undo 1 que estavarn convencidas de Sl1~

"absoluta ítnpos íbílídade P
, país unla solução

a (;.~ de ácido clorídrico é Ul11. veneno
rnortal. Nesse ltquído seres ~ívos e tecidos
vívos rnOrrel)1. rapidamente. LTn1. girino ou
un1a orelha de' coelho colocados num estô

mago vivo são logo dígeridos. No enta'nto o estÔ1l.1ago não digere a si
próprio, Si tal acontecesse ele não existiría 111ais. Mas logo aljós a lTIOrte
começa a autodigestão do estômago. Talnben1. e111 vLJa certas partes do '
estômago são digeridas quando a irrígação sanguíne~ dos tecidos é .i.nter-
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Fig. 2. 59 - r\ desintegração dos alirncntos no cstôlnago.
~o esrôn1ag-o é dccornposta a protcill<l. '\ grande 11101écu]a pro
teica (a) é cindida pCh1". pepsina C111 albnn10se (b) e pepton~lS (c).

Cessa aí a dCCOlllposiçao das proteínas no estÔl11ago.

~\ lJESL ~l-EGR.\Ç_-\O ])()S \LL\lE~T()S II

o ácido clorídríco exerce cínco funções:

1. Ele ativa a pepsina. As células principais secrctanl não a pepsín;l
ativa n1as Uln seu precursor ínatívo. Só qUJ.ndo este cnrra en1.
contacto com o ácido clorídrícó é que se forrna a pepsina ativa
e se inicia ~ desintegração das albuminas.

2 ... Ele acelera a ação da pepsína. T onlenl-SC. dois' peJaços de. ovo
cozido e coloque-se o prÍlTleíro diretanlcntC no suco g~strico en-

ronlpídJ. por longo tenlpo. Isso se di por vezes nas pessoa~ cujas artcrL.1S
se coútraem excessivamente, surgindo então) na mucosa gástrica, uma
zona digerida: a úlcera de cstônlago. Por essa razão as úlceras gástricas
quasí só aparecem em ressoas conl sisten1a vascular illTito excitável.
Da ll1eS11.1a forma que elas sofrenl. de pés frios porque o frio provoca
Ull1a contraç;io excessiv.a dos vasos dos pés, tanlbenl as suas artéría
gástricas se contraen1) ger~lmente devido a excitaçõe.s nervosas. A falta
de sangue dinlinue a defeza da il1ucosa contr;l os sucos digestivos e surge
a autodigestão, a formac3o de {dcerJs.

lTluitas horas
ue centenas de

digerido sejanl
o íntest·íno.

icas. Exanlínan
_. ío! de .um estô
_ na tnucosa, as
'- s gl~ndulas que

;6, cerca de' 100
L- quadrado, de

OnlJgo encerra
~ua atívídade é

_: - os de suco por
toda 100 000

te concentrado.
:l forma de Ulll.

, cuja pan;de é
e cuja extre

cavidade _gás
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os plasmáticos
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s células escuras

I das pequenas, a
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~ DtO. l\s células
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Fig. 260 

de:. s~rdinhas
fa ao fígad
bile necessária '
to das g-ordura .
ca a bile no i ~ 
~eio de nlo,-jnl ~ -

lança, a bil

O' labferlne .-
CIU duas molécul -
Esta últÍIna ~om .
nação de cálcío e ~ ... ~
do estômago não '
a gordura do leít .
diferentes - óleo .

,salada , gordura -., ,
gordura vegetal
gorduras só a
Por isso diz-se
l1l.ais facirnl.ent

quanto o segundo é posto previanl.ente ern contacto COln ác'ido
clorídrico: a digestão deste últÍlno é lnais rápida.

3. O ácido clorídrico excita as fibras musculares da parede gástrica"
favorecendo assÍln os rn_ovinl.entàs do estônl.ago.

4. O ácido clorídrico põe êal ação o aparelho dig.estivo do seg
mento intestinal seguinte. Logo que o estôlnago secreta o ácido
começaln os lnovitnentos não só gástricos COlno do duodeno,

. o fígado secreta bile e o pâncreas suco pancreático.

5. O ácido clorídrico desinfeta. Unl. pedaço de carne, colocado
dentro dágua nU'ln lugar quente COlneça logo a a-podrecer. A
adição, à água, de ácido clorídrico Ílnpede essa putrefação; pois
,o, ácido perturba a proliferação de cogumelos e bacilos. Nunl.
estômago são não ha putrefação. Mas quando ele deixa de
trabalhar e o indivíduo está seln apetite, venl. do estônl.ago unl.
lnau cheiro e- sente-se na boca U1n gosto desagradável de podri
dão. C01no vimos na pago 282. Pettenkofer ingeriu bacilos
do cólera se1n adoecer. Diariamente ,ingerÍlnos corri os' ili
nl.entos bilhões de bacilos, incluslve bacilos da tuberculose. E
no entanto não nos fazem nl.al porque caeln, no estôll.1.ago,
num oceano de ,ácido clorídrico e pepsina, onde lnorreln rapida
11.l.e-nte. Os doentes do ~stôlnago estão l1l.enos protegidos contra
as infecções e caeln facilmente vítinl.as das epidelnias porven
tura reinantes. 'Unl. cão perlnanece são quando alünentado com
carne que contenha bacilos do cólera. Mas adoecerá si antes
da refeição seu estômago for lavado. O estôn1ago são é a
l11.elhor proteção contra as doença~. Queln tiver estôlnago bonl.
não precisa preocupar-se pois ele digerirá não só leite 'e pão COlno
talnbenl. doença~n

A pepsina. O ácido clorídrico não é nenhun1 ferlnento lnas
apenas Ull.1. "átivador". As glândulas gástricas produzeln três ferinentos,
dos quais o lnais importante para o adulto, é a pepsina. Já vi~1.l.oS

que ela é secretada sob a forlna de Uln precursor que o ácido clorídrico
'transforn1.a em pepsina ativa. A pepsina inicia a desintegração da grande
lnolécula de proteina (fig. 259). - Ela decompõe a n1.oeda de proteina (a)
primeiro nUln grande fraglnento, a albumose (b) e depois seciona a
albumose eln peptonas (c). O alin1ento que o esôfago entregou ao estô
mago COll.1.O, proteina abandona-o, pelo pilara, sob à [orn1.a de peptona.

O labferrnento. Os dois outros ferll.l.entos gástricos são --desti
nados à' digestão do leite. O fato do corpo humano possuir ferlnentos
especíai,~ para a digestão do leite é Ulna peculiaridade dependerite: da sua
qualidade dc' n1.amífero. O recen1.nascido alünenta-se do leite' 11.1.aterno.
Para que seu corpo jóveln possa digerir a grande quantidade de leite
necessária ao s~u dese,nvolvÍlnento, o esrôlnago é -dotado precavidalnente '
de de is fermentos especiais. '
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PORQUE INGERIR CALDO

DE CA.RNE·

Fig. 261 - O caldo de carne (1)
é rico em matérias extrativas.
Estas fazem o estô111ago (2) ce
der U111a substância excitante, a
secretina, que, por via sanguí
nea (3, 4, 5), estinlula as glân
dulas gástricas a fabricar U111
suco muito rico e111 pepsina. Por
isso o caldo de carne é U111

. aperitivo ideal.

o c o P p'O I-I U NI A 1\ O

Fig. 260 - .0 estômago cheio
de =. sardinhas gordas (a) telegra
fa ao fígado (b) para enviar a
bile necess::í.ria ao enltllsionamen
to das gorduras. O fígado lan
ça a bile no intestino; este, por
meio de 1110vimentos retrógrados,

lança a bile no estônlago.

sos O TUBO INJESTINAL

O' labferlnento cinde a proteina do leite - que se chama case;ína 
e1l.1 duas 1)1.oléculas protêicas 1l.1enores, a lactóalbumina e a paracaseína.
Esta últi1l.1a cOlnbína-se COln o cálcio do leite para formar Ulna conlbi
nação de cálcio e albulTlina, o caseutn. Si a criança vOlnita, o que sae
do estôlnago não é leite mas CaSeU?lL '0 segundo ferlnento lácteo ataca
a gordura do leite. Si Ulna pessoa ingerir nunu refeição seis gorduras
diferentes - óleo de sardinhas com o antipasto, óleo de olívas COlU a
salada, gordura de peixe COln a carp~, gordura de vaca com o as~ado,
gordura vegetal com as nozes e lnanteiga com a torta - de todas e~sas

gorduras só a 1l.l.anteiga, por originar-se do leite, é atacada no estôlnago.
Por isso diz-se COln razão que os alünentos preparados na lnanteiga são,
1l.1ais facil'tllente digeríveis.

•
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A gordura 110 estôm.ago. De todas as gorduras -só a do leíte
é digerida no estôn1.ago, enquanto as denlJis só são. atacadas nos seg
1ncntos inferiores do íntestino. Por isso os alitnentos gordurosQs sio,
con1. razão,' considerados indígesto~, Grandes nl.assas de gordura re
tardatn a digestão gástrica. por que a .gordura envolve os alín1entos
dífícultando assínl o seu ataque pelo suco gástrico, E1TI geral quanto'
n1.ais gorduro?o é uni alínlento tanto lnais difícH a su~ digestão e tanto
nlaior a sua per1nanêncía no esrônlàgo. O leite, ríco em gordura, fica
m.aís de urna hora no estônlago. A 1i1agra truta é rapidatnente digerida,
enquanto a oleos'a enguía fica cinco vezes nlaís tenlpo no estôn1.ago
(fig. 26:1). Para poupar o estôn1.ago con nl preferí~ alín1.Entos lnagros
e escolher con10 gordura a manteiga, de facíl digestão.

Quando o estôl~ago, repleto de grandes nlJ.ssas gordurosa\ tais
conlO sárdinbas, sente-se inhíbído .en1 sua atividadc, .telegrafa ao fígado
(poís todos os segn1.entos do tu bo dígesti vo estão ligados por condutos
nervosos): "rnande bíle". A bile é o nlclhor 'l11Cio de putvcrízação
das gorduras. Ao receber o 503 do cstônlago o [[gado lança no intestino
Uln jacto de bile. C01TIO sí soubesse do que' se trata, o intestino, contra
as regras habítuJ.i~, executa unl forte il1.ovinlento retrógrado, ° piloro
abre a porta do estônlago e deíxa a bíle entrar. O eston1ago, COll1.

enérgícos n1.ovÍlnento~, espalha a bile sobre os alín1.entos gordllrosos,
secreta nova quantidade de suco .gistríco e o bolo alin1.enLlr ín1.b-ebido
de bpe é lançado, el1.1 peql!CnaS porções, no duodeno (fig. 260).

O álcool concentrado é lltTI bonl diss01 vcnte das gorduras. Por ·isso
após unl. alinl.cnto gorduro~o costun1a-se tOl1.1ar Ull1.a bebida alcóolíca
cornõ o conhaque, Depois de tIn1a refeição gordurosa o conhaque ten"
o valor de um ótín10 rCt11.édío. .

Substâncias' cxtrativas e da torração. Substâncias da tor.raçio são
substância~ arolnátícas que se forn1.an1..l conl.O un1.a casca escurà, ao assar
pão, carne, batata~, etc. Sub~tâncias extrativas são aquelas libertad,+s
pelo cozir .~ento de vegetais e carne e contidas no "111.01ho' I . Os extr.atos .
de carne, o caldo, os sucos de vegetais, os 11.1.01hos são ricos em substâncías
cxtratívas. As substâncias extratívas e da torração (fig. 261, 1) ex
cítalll certos grupo~ cçlulares da parte inferior do estôlTIago (2) e' fazetn
nos secretar un1.a substância que t lançada não na' cavidade gástrica n1.'as
nos- vasos sanguíneos. O sangue faz essa substância circular pelo corpo (4)
e penetrar elll todos os 6rgãos, inclusíve nas glândula? da parte surjeríor
do est0nlago, (5), onde vai provocar a secreção de U1n suco gástrico
particularmente abundante e ativo. As substâncias lançadas no sangue
.para ir estimular a secreção· de certas glândulas chan1an1.-Se "secretínas"',
A ação excitante das subst~lncias extrativas explica o costunle de iniciar
un1.a refeição por aperitivos con1.postos de torradas e caldos de carne.

. Tan1betll o uso de beber pequena quantidade de Ulll vinho atnargo é
racional pois esse vinho conten1. substâncias extrativas a11.1.argasI SClTI

éontar que o álcool em pequena quantidade 1TIobilíza se~retína d.a parede
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gástrica. Os leígos não sabern o que são secretinas nenl qual a ação dos
caldo~, aperitivo.) e cavíar sobre o estôIll.ago. Mas saben.1. o que é bom
e n1au, o que causa bem ou mal estar e assim, independentemente da
ciêncía, criaran1. todo o ritual das refeições e podenlos estar certos de
que não 56 esse detalhe como todos 'os outros costurncs alimentares serão
a] gunl dia j ustifícados pela ciéncia.

A dieta. Como as gLlndulas salivares, talnbern. as gástricas são
postas et~ atividade não só por estímulos diretos tOtUO por excitações
nervosas, alegria, ín1.pressões sensoriais, odores e imágens da fantasia,
antes mesmo de entrarC1U C1TI- contacto com os alimentos. Introduzindo-
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n;a no intestino
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Fig. 16~ .. '
i\. ,:'-is~a c ~ aron1a dos ~linlcntos cXCit:l1l1 :LS gLlndubs' digcstiyas,

unpe.dlndo-lhcs o repouso que é a' finalidade da dieta.

se alítl.lcnto no cstôtnago de lttTI c:io scnl. que ele o pcrceba, o alin1.cnto
pennanece seco no fundo do estômago. Ao contrário, mostrando-lhe
un1.· prato de comída e itnpedindo-o de C011.1.er, o e.stô11.1.ago se enche de
utua lnaré montante de suco. Un1. cstônlago doente necessíta de ser
poupado e de tanto repouso cotno un1a perna quebrada. O nl.édíco
prescreve uma dieta, isto é, un1.a alimentação que. provoque pouca
secreção e poucos n1ovítnentos do estôn1.ago: legumes leves, arroz,
pureia de ba~ata, nlacarrão

J
leite e pão branco. Sí o doente coal.e

sózínho tudo está n1.uíto bem. I\1as sí se assenta à nlesa familiar c vê
ante si alimentos apetítosos, si contempla conl inveja os demais' a' conler
doces, sí aspíra o aroma de um belo assado, a dieta não lhe será de
lnuíta utilidade pois a motilidade. e a secreção do estômago serão tão
íntensas .corr1.O sí tivesse realmente que digeri,r esses alíUicntos. E o
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Fig. 263 - A digestibilidade.

Chan1a-se digestibilidade a rapidez conl que unl alimento sai do estômago. São
faciln1ente digcrivejs os aljn1entos que, como chá, arroz, truta, pouco paran1
no estônlago. Os que n1ais demoran1 no estônlago são os alimentos gordurosos,

. pois a nlanteiga é a única gordura que o esronlago digere.



, i ..do estôn1ago. São
truta, pouco paran1

. -mentos gorduroso .
•• Q"O digere.

o CORPO HUl\1ANO

"doente de fon1e" está em pior situação' que os. outros país nestes o suco
gástrico é absorvido pelos alimentos ingeridos enquanto no seu estômago
vasio o excesso de suco vai agir intensamente sobre as paredes gástricas·,
A dieta deve ser mantida não só com a boca mas tambem com os olhos,
nariz e a ~maginação (fig. 262)~

Relação entre alilTIentos e suco gastrico. Como as glândulas
salívares, tambem o estômago produz para cada alimento um suco
especificam~nte adaptado. Pela rapidez de aparição desse suco, pela sua
,quantidade e sobretudo p_ela intensidade da digestão pode..se avaliar
pr~cisamente da digestibilidade de um alimento. O mais fraco dos
sucos é o produzido após a ingestão de leite: o leíte é, com efeito, o

ESTAR SEMPRE ALEGRE AS REFEIÇõES, POIS:

Fig. 264
O estômago da pessoa alegre tem tonus ele~ado e está cheio de
suco,. enqua'nto o estômago dos melancólicos é relaxado e seco e

os' alimentos ficam nele "como uma pedra no estômago".

alínl:ento digerido não só rnais rapidamente como maís facilmente,
Depois ,vem -a carne: após a ingestão de carne o estômago secreta rapida...
mente abundante quantidade de suco mas este é fraco, bto é, o estômago
não precisa esforçar..se muíto para digerir a carne. A ingestão de pão
provoca a secreção de um suco três vezes n1ais forte e muíto abundante,
isto é, o pão é três vezes maís difícil de digerir que a carne.

SejaIllos ,alegres nas refeições! Mas a influência principal
sobre o caráter do suco gástrico cabe não aos alimentos mas. .. aos
pensatnentos! Nas curvas do' afluxo de sucó e dos movimentos gástricos
pode~se ler em que momento um gato foí avístado pelo cão que comia
ou qu;ando o som de um sino perturbou... lhe a refeição. E n1uíto maís
delíçadas sãu as reações -humanas. Basta um pensamento triste para
fr~iar todo o maquínismo digestivo e cada preocupação é como uma
pedra que ínterrompe com um choque a carreira de um automóvel. Para
que o estômago se abra aos alímentos, ·inunde-os de um abundante suco
'e agíte~os com movimento adequados, é preciso que as refeíções sejam
tomadas com calma e sem preocupações. A mesa ~eve estar limpa, os
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alimentos' dispostos COIU estetlca, a conversação ~ser leve e não serla,
para que o sangue não seja atraido do tubo digestivo ao cérebro. Todas
as notícias desagradáveis devem ser adiadas pois "uma contrariedade é
como Ull.la pedra no estômago" e a "tristeza faz sumir o apetite". O
bom hUluor é nlovimento gástrico e a alegri~ significa afluxo de suco,
enquanto a tristeza produz inhibição das glândulas e o mau humor
espasnlo da musculatura (fig. 264). Para ll.lanter são o cstô,nago e não
se tornar com os anos um pálido hipocondríaco - isto é, para ter bom
estômago e bom fígado - é preciso aprender a arte de comer. Não ler
durante as refe~ções n~m preocupar-se com as suas dificuldades. A hora
de COluer deve ser uma hora de esquecimento. Esse' é o verdadeiro elixir
de longa vida, a água de Juventa' c a luaís profunda verdade que a

'leitura deste capítulo pode inculcar na tua vida, leitor!
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CAPíTULO XXV

o Fígado

o fígado. . . filtro entre intestino e coração. Ao saír do
'estômago o,s alimentos, já meío digeridos, chegam ao intestíno delgado.
Neste deselnbocam, logo após o piloro, os condutos de duas glândulas
digestívas : fígado e pâ,ncreas. ,

O fígado é. a maior glândula do corpo e tambcn1. o seu lnaÍor
órgão, 'só comparável em peso ao cérebro. Pesa 172 kg e ocupa todo
o espaço abaixo da n1.etade direíta da cúpula diafragmática '(fig. 239-i,
'265). A razão de seu grande tamanho está eln ser não' só um produtor
de sucos digestivos cómo o estômago e as glândulas salivares mas
tambem um filtro em que, à exceção das gorduras, sofreni um trata
mento químíco todos o~ alimentos que penetrani no intestino. Conlo
filtro o fígado está ínterposto entre intestino e coração (fig. 266 i 267, 5).
As substânciás nutritivas absorvidas pela parede intestínal penetram em
centenas de milhares de pequenos vasos; estes reunem-se num grande
tronco chamado a veia porta por atravessar a porta 'dQ fígado
(fig. 265-a; fig. 283-P).' A veia porta ramifica-se dentro do fígado
em cerca de Uln milhão de pequenos ramos. O fígado é,' ao l~do dos
pulniões, o órgão maís cheío de sangue. Por ísso tanto no pulmão como
no fígado só ,excepcionalmente se podem fazer grandes operações cirúr-'
gícas e os ferÍnlentos do fígado são geraltnente mortais por causa da
grande perda de sangue. O fígado é uma esponja cheia de sangue que
aspira os alimentos digeridos pelo intestino: .

A estrutura do fígado. O fígado compõe-se de 1~milhão de
cones de 1 mm de comprimento.' '. No centro da fig.' 266 vê-se um
desse~ cone~. O sangue que sobe do intestino penetra nele (a-b), atra...
vessa-o (c-d), abandona-o em f para chegar ao coração (h) pelas veías

'hepáticas (g). Dessa maneira o sangue vae se espalhando até circular
por finíssímos vasos, os capilares, e entrar em contacto com as células.
A~ células hepáticas possuem a forma de cubos cujos bordos, vistos num
corte transversal, apresentam 8 sulcos (p). Pela coaptação das célula~
vízínhas os sulcos transformam,.se em tubos. Os sulcos sítuados nos
ângulos das célula~ unem-se em vasos sanguíneos (q) e os situados nos
lados do cubo em tubos onde circula a bíl~ (n, o). As células hepáticas



filtratu não só o sangue que sobe do íntestíno como fabricam ainda,
com as substâncias recebidas, a bile. A bile circula em s~ntído oposto'
ao sangue, isto -é desce para o intestíno - fato nqtável que é preciso
compreender para poder aprender a estrutura do fígado. O sangue
ascende do intestino ao fígado e deste passa{ ao coração ~ a...b...c-d...e...J...g...h.
A bile fabricada no fígado desce para o intestino: i-k.-l...m. _Essas duas
correntes, a do sangue da . veia porta que sobe e ~ a da bile que
desce, estão situadas lado a lado como numa- casa as corr~ntes de
água pará beber que sobe e de água servida q ue desce par'a o cano .
de esgoto da rua.

A destruição dos glóbulos sanguíneos. A forinação 'da bile
é uma das muitas funções do fígado. A fig. 194 ilustra a -vida, num
vaso sanguíneo do fígado: célula~ hepáticas em forma de polipo pescam
os glóbulos sanguíneos -velhos e com eles prepatan1. não só bíle mas
tambem um hormônio que o' sangue transporta à tnedula óssea~ onde vai
estimular a formação de noyos' glóbulos sanguíneos. Devido ao ~eu
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" Fig. 265 - O fígado (ao natural)
Pela veia porta (a) o sangue entra no fígado, distribuindo-se por
um milhão de 'ramos tenninais (b, c), -sendo depois trabalhado
pelas células hepáticas. O sangue filtradó acumula-se nas veias
hepáticas (d, e) que o levam ao coração. A bile preparada pelas
células hepáticas caminha pelos pequenos canais- biliares até a vesÍ-

. cula (g), de onde passa ao intestino pelo colédoco ,(h).
I
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conteudo em hormônio estímulante da medula óssea o fígado é um
dos melhores remédios conrra à anemía. Quasí todos os preparados
modernos contra as doenças do sangue contêm extrato de fígado.

A hUlllanização dos alilllentos. O fígado é o lugar onde os
alimentos são transformados e a alb.umina estranha reconstruída em

'. albumína hUlnana. No canal gastro íntestínal a albumina do leite de
vaca ou do espinafre é decomposta em seus fragmentos; no fígado esses
fraglnento~ são reunidos em albulnína hUlnap.a. Injetando-se no sangue

:de um anímal albumina estranha ele morre vítima de un1 envenena
mento. O espinafre é tão perígoso corno dinatnite. .. caso não tenha
.sido dig~rido pelo intestino e humanízado pelo fígado. Mesino os
'produtos de desintegração intestinal, como peptonas, .são tnortais quando
ínjetados no sangu~. O fígado salva-nns diariamente a vida.

A desintoxicação dos alilllentos. Venenos como nicotina,
cafeina, morfina, atropiha são fixados pelo pla~má das' células hepáticas
·e transformados em· combinações inofensívas. Os bacilos são pescados
e devorados pelas célula~ pepáticas. Isso pode ser demonstrado por
diversas experiências: injetando-se água de sabão na circulação sanguínea
:acima do fígado o animal morre; si a mesma quantidade é injecada na
.veía porta, de sorte que a água de· sabão tem de. atravessar o fígado,
.nada acontece ao animal. Com o sabão o"fígado fabrjca gordura. Uma
.dose mortal de atropina injetada na circulação 'geral mata o animal:
Mas na veia porta pode'~e injetar uma quantidade 4 vezes maior sem
que o anirp.al morra. A introdução, no sangue, de 100 000 bacilos
do carbúnculo o animal adoece. Mas na veia porta podem...se injetar
três milhões sem que a infecção seja mortal.

A~ ql.latro vias de introdução dos Inedicalllentos. A in
terposição do fígado entre o intestino e a circulação sanguínea explica as
sensíveis diferenças na ação de um medicamento conforme sua entrada
na circulação se dê antes ou depois da veia porta (fig. 267). Ingerido
sob a forma de um, comprimido, o lnedicamento (I) chega primeiro
ao estômago, onde é fortemente diluído e talvez mesmo atacado quimica,
mente (2).' Em seguida, com o sangue da veia porta (4) ele pen~tra

no fígado (5), onde é decon1.posto. Só um fragmento dele consegue
atravessar o filtro hepático ~ chegar ao coração' (6), de onde vai agir
sobre o cérebro. Pape-se calcular que um medicamento to~nado pela,
boca perca cerca de ii/J2 de sua massa por ação dos sucos digestivos
e do filtro hepátíco. Sí o mesmo medicamento for introduzido no ret~

enl forma de supositório (II), sua ação será muito maís enérgica. E
que, embora tenha de atraves,Sar o fígado, não é atacado pela saliva,
suco ,gástríco, bíle, suco pancreátíco e sobretudo suco intestinal, poís as
veías do intestíno grosso o conduzem diretamente à veia porta (4} .
Unl tnedícamento introduzido no intestino grosso num supositório é
cerca de 2 vezes maís atívo que: quando íntroduzido por vía bucal. Si
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Fig. 266 - A estrutura do fígado (esquema). Explicação no texto.



o medicamento for ínjetado' na carne muscular (injeção íntramuscular,
III~, será levado, pelos vasos lí~fáticos, à circulação sanguínea. Com esse
método evitam..se tanto a diluição e digestão pelos sucos intestinais como
a quarentena no fígado, sendo o remédio filtrado unicamente nos gânglios
linfáticos, pelo que sua ação é aproximadamente 4 vezes mais intensa
do que quando administrado pela boca. Si a injeção é feita díre~amente

na veia (injeção' intravenosa, IV), em poucos segundos e pelo caminho
mais curto o medicamento chegará ao coração e cérebro, manifestando..se
~ua ação integral após poucos segundo~ ou minutos; alem disso, bastará
empregar apenas uma pequena fração da dose usada por via bucal.

O fígado COIllO reservatório de líquidos. Devido à sua si... ·
tuação entre o intestino e o coração o fígado Serve de reservatório para
todos os líquidos ingeridos. A ingestão de uma grande quantidade de
líquido faz inchar temporariamente o fígado (vol. II, fig. 2). Os alcoó
latras inveterados acabam sempre sofrendo do fígado. _Si eles bebem
diariamente vários litros de cerveja o aumento do fígado é explicado pelo
sítnples acúmulo de líquido. Mas si se tra-ta de bebidas fortes, como
a aguardente, as células hepáticas são lesadas pelo veneno que é o álcool.
cdncentrado.. Tambem na insuficiência cardía{:a O fígado aumenta por
que o coração não consegue aspirar todo o líquido que O' fígado armazena
(fígado de estase). .

A célula hepática é uma das n"lais ativas e capazes células do corpo.
Um cérebro humano não pode compreender como um ponto microscó
pico ~ 100 000 dos quais caberiam num pedacinho de pão '-. possa

. exercer simultaneamente funções tão numerosas e complexas como for
mar e decompor açúcares, albuminas e gorduras, levar a efeito process.os
químicos complicadíssimos como a fixação de grandes moléculas de
venenos, a captura e digestão de bacilos e glóbulos. sanguíneos, a produ-

.ção de hormônios atívíssimos e outras cousas mais. A célula hepátic.a
é ur:n dos melhores exemplos de quão inconcebível é, para a nossa' meti..
talídade, a organização. da Natureza ii

A bile. Com as substâncias que retira do sangue que a banha, a
célula hepát~ca prepara um suco digestivo: a bile. A bile não é nenhum
fermento, sendo n"lesmo o único suco digestivo que não' contem fer ...
rnentos. A bile fresca é um líquido amarelo como o ouro, que ao ar
rapidamente escurece. Seu sabor é tão amargo que· se diz: amargo
como o fel (fel é o nome popular de ~ile). Ela contem uma matéria
corante vermelha, a bilírubina, que as células hepáticas formal?-1 à cUSta
do corante sanguíneo hemoglobina, e qois ácidos biliares, que são as
porções realmente atívas da bile, dotadas de tr~s propriedades:

1. Os ácidos biliares ativam o fermento do pancreas. Assim como
o ácido clorídríco atíva a pepsína, isto é, transforma em pepsína
atíva o precursor inativo secretado pelas células gástrícas, ram-
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ação no texto.
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Fig. 267 - As 4 vias de introdução dos medican1entos (explicação no texto).
As diferenças assinaladas para o grau de ação (I, r/3, 1/6, 1/12) são apenas

aproximadas pois variam conforme o remédio.
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UM CÁLCULO BILIAR

E' LINDO QUANDO ...
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Fig. 268
jaz sôbre a Inesa, cortado e não está na vesícula provocando cóli
cas. Os cálculos biliares podem atingir várias dúzias enl núnlero,

enchendo a vesícula conlO moedas nunla bolsa.-

beni. os ácidos biliares transforlnam em forn1a atíva a fornla
ínativa em que é secretado pelo pancreas o fermento destinado
ao ataque das gorduras.

2. Os' ácidos biliares emulsíonam a. bíle. Eles decompõen1 as
grandes gotas de gordura do bolo alimentar em gotículas finíssi
mas. Ao mesmo tempo eles moem as gorduras. Examinando
leite ao microscópio veen1-se nele nadar finas gotículas: o leite

.é Ulna emulsão microscópica de gorduras. Centrifugando-se'o
leíte numa desnatadeira, as gotas de gordura depositam-se nas

paredes do vaso e reunelll-se em 111anteíga. No intestino dá-se
o 'contrário: A manteiga é retransformada em leíte. Logo
abaixo do estômago todo alin1ento gorduroso é transforn1ado
em leite sob o influxo da bíle. Sem essa transformação só uma
pequena parte das gorduras seria - absorvida. Impedindo-se,
num animal, a entrada de bile'no intestino, ele começa a ema
grecer á-pesa't-da alimentação abundante e seu apetite torna-se .
.voraz. devido à fome interior de gorduras~

3: Os ácidos biliares tornam vi~co~as as gotículas gordurosas. Para
assegurar a aderência de uma tinta' oleosa a uma superfície
gordurosa o pintor adicíona-Ihe. .. bíle. Após a místura con1
bíle a gordura adere à parede íntestinal hún1ida.-

Vesícula biliar e' cálculos biliares. Em lugar de' passar d{··
retamente do fígado no íntestíno) a bíle deposita-se prímeiro numa bolsa
eon1. a capacidade de 50 cm , a vesícula biliar, comparável a uma bolsa

, para fumo suspensa da face inferior do fígado (fig. 239-K, 265-g).

xplicação no texto).
6, :/12) são apenas

_ edlÜ.
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U ne:..a .ao intestino
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dágua sobre a cabeça. A vesícula biliar
é uni. chuveiro hepático de funciona
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esse reconhecido por todos os povos ..
e 'representado em todas as línguas.
Já nas inscrições cuneiformes da velha
Babilónia era. frequente a frase UPossa
o teu fígado alizar...se", cómo uma
súplica contra a cólera. Hoje ainda
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Aqui estão os rins.

Eis a séde do fígado.

Fig. 270

Eis o estô~ago.

Aqui fica o baço.
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sôbre a anatonlÍa da cavidade abdominal.

CINCO Iv1INUTOS DE INSTRUÇÃO

Eis o coração.

Aqui está o caect17-J1.
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hoje não foí bell.1 explicada (fig. 269) .. A alegria aunlcnta moderada...
nlente o fluxo biliar, a tristeza aUluenta...o consideravelmente; a cólera
paralíza' õ afluxo de bíle~ UnIa sensação de repugnância provoca a

.contração de todo o sistema biliar : dQ cana-l colédoCQ, que transporta
para o intestino a bíle, da vesícula biliar e até dos pequenos canais
biliares do fígado. A bile, comprimida de todos os lados, penetra nos
vasos' e che'ga ao sangue: o índivíduo fica amarelo. Uma nienina vai
·cortar marnlelada para passar no pão. A faca esbarra com uma resís ...
têllCià 'e ela pensa satisfeita: é uni pedaço de fruta e procura retirá...lo
com a faca. Quando o' pedaço de fruta chega à superfície. do doce
verifica...se ser ... um rato morto. A menina, presa de violenta repug...
nância, deixa o pão- cair e treme 'toda. Horas depois ei...la ·amarela,
íctéríca. A principal causa de ícterícia é unia inflamação do 'intestino·
delgado: a mucos·a incha, obturando o orifício do colédoco; a bile
estagna e penetra no sangue. Sendo a, digestão das gorduras impossível
selU a bíle, es~es doentD precísam de uma dieta pobre elTI gordur~s.



/-

CAPíTULO XXVI

o Pâncreas

o pânçx:eas e seus 4 fermel1.tos. O pâncreas é, na aparência
externa, uma porção desprezível do aparelho digestivo: .é pequeno,
pesando apenas a vigésima parte do fígado; .' tem cor pardacenta; está
oculto pela alça en1 forma de ferradura constituída pela primeira porção
do intestino delgado, entre a parede posterior do estômago e a coluna
vertebral; quando cortado ao meio não apresenta nenhum aspecto
especial, assemelhando-se às glândulas salivares ·da boca, que. aliás dêle:
derivam -embriologicamente'; secreta menos ·suco' que qualquer outra
glândula digestiva: apen,as 1/5 da quantidade secrerada pelas glândulas
salivares. .. e no entanto em ítnportância e capací.dade funcional ele
excede a todas as' outras glândulas digestivas (fig. 271). O pâncreas

Fig. 27 I - O pâncreas (I).
está ocultamente encravado entre o estômago (II) (aqui secciona
d~), o fígado (III) (aqui erguido), o baço (IV), o rim esquerdo
(V) e o intestino delgado (VI). O canal (a) é o coledoco que

. lig'a o fíg~do ao intestino delgado. Ao lado dele desemboca o
. . canal pancreático.
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Fig. 272 - O suco pancreático deconlpõe os carbohidratos, su
periores (a) enl maltose (b) e as proteinas (c) enl albumoses (d).
peptonas (e) e aminoácidos (f), que são os últinl0s fragmentos da
proteina. Alem disso ele decompõe a gordura eril ácidos graxos e

glicerina (fato aqui não representado).

..conteln nada menos de 4 ferlnento~) que são os maís atívos de todo o
. tubo digestivo:

1. O labferlnentb pancreatlco, idêntico ao do estôm'ago, trans...
forma á· albumina do leite em CaSeuh1..

2. A amílase decompõe, COll.1.0 o fertuento ~nálogo fabricado
pelas glândulas salivares, o amido elU glícogênio,' dextrina,
maltose (fig. 272...a-b). .

3. A tripsina, como a pepsína do estômago, decolupõe as pro ...
teinas (d) elU peptonas (e) e estas em seus derradeiros fragll.1entos,
os aminoácidos (f)·

4. A lípase decolTIpõe em ácidos graxas e glicerina as gorduras já
elTIulsionadas pela bíle (fig. 243). .

Como a~ demaL glândulas digestívas, o pâncrea~ é posto ell.1. atíví...
dade pelo cérebro e no cão foí me..,mo possível descobrír o ponto do
cérebro de onde é excitado o pâncreas. Alen1. disso, o pâncrea~ - COll.1.0
o fígado e a vesícula biliar - é posto em funcíonamento por varíos
aparelho~ n~rvosos do canal intestinal. Ao chegar ao íntestino o ácido
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... I I clorídrico do estôn1ago excita as células intestínais e estas secretan1. Ulna
substância que penetra no sangue e, através do coração e artérias, chega
ao pâncreas' e avísa-o: "O estômago lançou no intestino bolo alimentar
ácido; prepara, pois, teus sucos!" Dois minutos após a chegada, ao
íntestíno, do bolo alimentar ~cido o suco pancreátíco. flue do pâncreas.

Como o suco gástrico, talubcm o suco pancreático é secretado sob
a forma de UIU precursor- ínativo, que só é atívado por uma substâncía
especial fabricada pela mucosa do intestino delgado. Isso protege as
células pancreáticas contra a ação digestiva de seu próprio suco. Qúarido,
por causas ignoradas, '0 suco pancreático adquíre sua força digestiva
quando ainda dentro da glândula, ele digere o próprio órgão que o
fabricou. Por assim dizer o pâncreas suicida-se. Nas pessôas vitimas
dessa alteração a mürte sobrevem em poucas semanas por atrofia pan-, .
creatlca.

As ilhotas do pancreas. 'Di~semínadasno tecido glândular ha _
grupm. celulares, que, de tão isolados, foram chamados ilhotas (fig. 273, 3)
Essas ilhotas nenhuma ligação têm cam o canal excretor da glândula
e por isso seu suco não pode penetrar no intestino. Ele é aspirado pelos
vasos que rodeiam as ilhotas e assim penetra na circulação sanguínea (4).
O sU,co das ilhotas pancreátícas foí chamado' insulina e é Uil1. ·dos muítos
sucos glandulares que não são lançados no exterior mas dentro do sangue,
pelo que são chamados "secreções internas" ou hormônios, isto é, subs
tâncias excitantes, que servem para estimular órgãos distantes. A subs
tância insular do pâncreas ou insulina é arrastada pelo sangue e vai
servir, no fígado e nos ni.úsculos, para transformar o açúcar dissolvido
em an1ído insolúvel. Falta de Insulina .é a causa do diabetes (ver cap. 34).
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CAPíTULO .XXVII

o COInprimento intestinal. Chalna-se intestino' a porção do
aparelho digestivÇ> situado abaixo do estômago (fig. 239-b-h, fig. 274).
Boca, esofago, estômago e. intestin.o são as quatro partes do aparelho
digestivo. O intestino compõe...se de dois segmentos, um mais fino, o
intestino delgado (fig. 274...c, 1...5) e outro mais largo, o. intestino grosso
(6...8) . N a transição do intestino delgado para o grosso está interposto
um saco de fundo fechado, o caecum (6). .

O comprimento do intestino depende da natureza da alimentação.
Os carnívoros têm um trabalho digestivo menor pois os herbívoros de:
que eles se nutrem já fizeram para eles a parte mais difícil da digestão,
que é a transformação das substâncias vegetai~ em animais. A carpa
tem íntestino lnais longo que o lucia, o gi~inoJ que se alimenta de
plantas, tem...no mais comprimido que o sapo, que come llloscas. Ali...
mentando-se girinos com carne, seu intestino se encurta. Nos cães e gatos
domésticos, alimentados pelo hómem con1 alimentação mixta, o ín~

testÍno se alongou. Os povos vegetarianos tê.m intestino mais longo
que os que se alimentam de carne. Na natureza viva não ha leís mas
apenas regras e regra~ con1 exceções. A lei da relação entre alimentação
e comprimento íntestínal não se aplica aos anímaís. marinhos. Entre
todos os animais o que tem i.ntestíno relativamente maís longo é o
'delfim (50 vezes o con1primento do corpo); depois vem o cão marinho
(28 vezes o comprimerito corporal). A vida aquática parece pois alongar
o intestino. Entre -os animais domésticos a ovelha e o porco 'têm in
testinos lnais longo~. :. 25 vezes o comprimento do tronco, enquanto
no cão e no gato o intestino é. apenas 5 vezes o comprimento corporal.
O intestino humano tem 8 -~ metros de comprimento (c). Todo~ esses
.números, porem, representam mensuraçõ~s feitas após a morte, quando
desapareceu o tônus das fibras. No hómem vivo o comprímento do
íntes~íno é apenas de 3 metro~ (d).

Os seg:mentos intestinais. A fig. 239 mostra as sinuosidades-
do intestÍno. 00 estomago os alimentos passam para a primeira porção
do íntestino, chamada duodeno por ter o comprimento de 12 dedos
transversos (b). No duodeno desembocaln os canais vindos do .fígado



e pancreas (fig. 271-a-b). Depois seguem-se varías dúzias de alç- s
íntestínaís Cc, d, e), que vão até a regíão ínferior direíta do ventre (f).
Ai o intestino delgado terlnína por unia válvula, do outro lado· da qual
'COlueça o íntestíno grosso. Ao contrário das alças do intestino 'delgado,
cuja situação é irregular, o gro~o intestino constitue um órgão de
aspecto e posição bem determinados. Ele inicia-se pelo caecum, situado
na região inferior direita do ventre (g), sobe perpendicularniente ati
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Fig. 273 - A estrutura Íntin1a do' pâncreas.
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Fig. 274 - O cOlnprinlento do intestino depende do gênero de
alin1entaçao. . .

a) Os carní\'oros~ cujos alimentos são de fácil digestão, têm. um
intestino curto~ cujo conlprinlento é 5 vezes o do tronco.. b) O
intestino dos herbívoros é cerca -de 16 vezes mais cOlnprido que
do tronco. O intestino humano (c) tenl 8 vezes o comprin1ento
do tronco ... no cadáver. Epl vida ele se reduz a 3 metros, devido
ao tonus (d). Os nún1eros correspondem. a comprinlentos do tron
co. Em linhas finas o intestino delgado, em linhas grossas o intes-

tino grosso e enl' tr~ços transversais o caeCU111.

o fígado (h), depois dirige-se transversalniente para a esquerda, adiante
do bordo inferior do estôlTIago, até o baço e dai desce até a b,:!cía nun1.a
alça levelTIente torcida. A seguir descreve ul~li curva em S e desemboca
no reto, que, tennína pelo ânus. .A fig. 283 mostra o inte~tino delgado.,
a fig. 284 (c, d, e, j, g) o intestino grosJo ao natural.

A mucosa intestinal. Enlbora não ~eja l11ais grossa que Ulna
folha deste livro, a parede intestinal possue a complicada estrutura que
se vê na fig. 275. Tem nada nlenos de 9 canladas superpostas (a-i)!
A camada maís ínterna é formada de altas células cilíndricas que dirigen1
para o canal do intestino inúmeros e finos tubos aspirantes. Por ess~

tubos elas ·recebem a parte líquefeíta da alimentação. AIgu11.1.a~ células
perdelTI esse "pincel" -- que é coniO se: chama a soma dos ca~aís aspíra..
dores - e transfornlanl-se e11.1 cálíces, que se enchen1. de um produto
especial do plasnla, o lTIUCO. No ângulo superior esquerdo, vemos uma
dessas células caIícif6rnlt:s expelir seu cotiteudo mucoso COlTIO si fosse U1TI

cacho de. uvas; no angulo direito oposto. venlOS unla célula calícífor111e
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Fig. 275 - :\ parede intestinal..
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nados do t~bo intestinal. O íntes
tino é Ulna britadeira que, enl
vez de ser governada externa
nlente por Uin condutor, o é
internamente pelo material 111aní
pulado em suas diversas porções.
Como um exer:n.plo, considere
mos a passagenl do bolo alí
lYlentar de a~ça a alça.

O intestino -compõe-se de'
nun1.erosas alças dispostas uma
após outra (fig. 283). Cada alça
é _um batedor, que serve para
agitar uma certa qüantidade do
bolo alimentar (fig. 276,a). Cada
alça agíta-se nup:1 ritmo deter
mínado. Formam-se pequenas
ondas, que se propaganl, durante
5 segundos) à velocidade de 3. cm
por segundo, percorrendo assÍ!n
15 cm. De 6 em 6 segundos uma
nova onda sucede-se àanterior (b) .
Esse J;l10vímento dura 30 - 60
lnínutos. Durante esse tempo
dá-se a digestão. O bolo alimen
tar é regado de suco íntestinal e
este é agitado como o revel~dor

fotográfico. Após meia hora so
brevem subitamente unIa grande
onda, que eleva todo o conteudo

da alça e o lança na alça seguinte Cc). Nesta repete-se a agitaçãô e,
com esse rítnlo de' meia .hora de digestão em cada' alça, v.ão os alí
mentos percorrendo o canal intestinal.

As pregas intestinais" Para melhor banhar o bolo alítnentar
a parede intestinal tornou-se, ~no decurso da evolução, pregueada. O
n1aís inferior de todps os vertebrados ainda exí~tentes na terra, o peíxe
lance~a) tem intestino liso; nàs lampreias primítívas o intestino adquire
uma prega longitudinal, que nos peixes cartilaginosos inferíores forma
espirais, enquanto nos vertebrados superiores as espirais são tão próximas
entre si que são quasi transversais ao eixo longitudinal do intestíno e ~
dividem em cerca de 800 compartimentos (fig. 277). . Essas pregas
retêm o bolo alínIentar, que é forçado a ~altar por cüna' de cada uma
como um cavalo sobre os obstáculos da písta de corridas. As cristas

Fig. 276 - A canlÍnhada dos ali01entos
pelas alças intestinais. Em cada .alça
(a, b, c,) o alimento fica cerca de
meia hora. Ele é impelido de alça a
alça por choques fortes, enquanto, du
rante a sua permanencia numa alça, pe
quenos movimentos de agitação o inun
danl de suco intestinal à semelhança do
que o fotógrafo faz com a ch~pa foto-

gráfica e O revelador.

404
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Fig. 277 - As pregas intestinais.
Para aumentar a superfície digestiva e aspiradora e para facilitar
o contacto con1 os alimentos, a parede intestinal criou pregas, cada

uma com iríúmeras saliências ou vilosidades.

das pregás são COlno as lâminas de uma ll1áquina de lavar roupa e as
pregas, não sendo rígidas mas móveis, funcionam C01110 colheres que
agitam abalo alünentar.

O caecull1.. Embora o intestino delgado seja composto de alças
dirigidas para U11).a e outra díreção ele acaba, como as curvas de uma
estrada de montanha, levando os alimentos sempre .para baixo e a ex
tremidade do intestino delgado, no segmento ínfero...direíto do ventre,
é tambelTI seu ponto luais baixo. Aí os alimentos têm que atravessar
U111a valvula, chegando então à porção mais larga do tubo (intestinal,

o caecum. O caecum é uma invaginação lateral do--tubo-digestivo com
o tamanho aproxituado do punho. Os peixes inferiores- ainda não
pOSSUelTI caecum, enquanto nos peixes cartílaginosos o intestino apresenta
até 200 invaginações ou caeca. N os animais terrestres esses caeca
regrediram e os mamíferos possuem apenas um. Na fig. 274 as linhas
pontilhadas lnostralll o caecum do gato, coelho e hómem. Os herbí
voros, que ingerem grandes quantidades de alimentos de difícil digestão

9

têlTI caecurn granGe, ao passo que nos carnívoros ele é pequeno ou ín
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unica porção de intes
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1 assím o elnprego deFig. 278 - Uma prensa hidraulica no ventre luman<?
Intestino delgado e caecu1"! fO.Dllam unla pr.ensa .hl- uma força especíal.
draulica, que eleva o bolo alImentar pelo Intestino Essa força é a pressão

g!OSSO acima.' hídraulíca. O caecum
trabalha como uma bOlnba hídraulíca. Segundo a lei fundatnental da
hídraulica, a pressão exercida sobre uma n1assa flúida ou' semiflúida

:/
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A DESINTEGRAÇÃO DOS ALli'1ENTOS I\T

. Fig. 279 - A desjntegração alimentar no intestino delgado.
Os fermentos das glândulas do intestino delgado decompõem as

.moléculas do bolo alimentar em seus últiInos componentes: os car
bohidratos são reduzidos a glicose (a), as proteinas enl ,amino

ácidos (b).

propaga-se con1 a mesma intensidade em todos os sentidos. Si, através
de um tubo de 1 cm2 de diâmetro cheio de água, exercermos uma cena
pressão contra um recípíente cheio de água e de 1 m 2 de díametra, cad
cn12 desse recipiente exerce contra o nleÍo exterior a mesma pressão
com que a água foi comprimida no pequeno tubo. O efeito da pressão
aumentà, pois, tanto quanto a superfície da água, nesse caso de 10 000
vezes. O intestino delgado estreita-se na sua transição para o gross

íntestíno, COill. o que aumenra a pressão dentro dele. Esse aUil1ento de
pressão exerce um efeito hidraulico sobre o conteudo do caecum e fá-lo
subir pelo intestino grosso acíil1a (fig, 278).

A desintegração aliInentar no canal intestinal. Em seu
trajeto pelo canal intestinat os alimentos vão sendo digeridos. A parede
intestinal contem não só fibras musculares mas cerca de 20 milhões de
pequenas glândulas que, nQ 'decurso do dia, laqçanl. no intestino 5 a 10
litros de suco (fig. 280-b), Esse suco liquefaz completamente o bolo
alimentar, com excepção de seus componentes ínsoluveis, como cascas,
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sementes de frutas, fibras 'indigeriveis; desse Il1.odo é. un1.a especie de
sopa que pas~a do ,íntestino delgado para o caecum. Neste a sopa ali
mentar é de novo concentrada por perda de água e assim transformada
em fezes. O suco intestinal contem, como o pancreático, três fermentos
(fig. 243, 279): uni fermento para os carbohidratos (a), que decon1.põe
todos os açúcares e amíláceos superíores elTI glicose; um fermento
protêico que decon1.põe todas as proteinas em seus 'componentes finaís,
os aminoácidos (b) e um fern1.ento que cinde a gordura em glicerina e
ácidos graxas.

As vilosidades intestinais. Para poder arn1.azenar tanto os
alünentos decon1.postos como a enorme quantidade de sucos digestivos,
a parede intestinal aumentou sua superfície, adicionando às pregas
maiores cerca de 5 milhões de vilosidades ·com alguns mílímetros de
altura; es~as vílosidades assemelham-se' aos pelos de uma escova e
quintuplicam a superfície de absorção (fig. 281). As vilosidades asse- ,
'melham-se, pelo aspecto e conduta, a9s tentáculos com que os animais
marinhos inferiores, rosas do, mar, córais, aprísionam e sugam sua presa.
A fig. 280 mostra, de uma maneira simplificada, a vida das vílosidades
intestinais. A, B, C são três vilosidades em tres fases de sua atividade.
A é uma vilo~idade vasía que está se enchendo de alimentos, B é, uma
vilosidade cheia e C urI!a que esvasia o seu conteudo. Na parte superior
esquerda vê-se uma partícula alírnentar que chegou semidigerída ao
intestino delgado. Pela pressão exercida sobre a vilosidade situada em
baixo (e)'ela avísa, de sua chegada, a~ glândulas (b) e estas cobrem-na
de -q,m jacto de sucos digestivos (c). Dos gânglios linfáticos saeln células
migralltes para lTIorder a partícula alimentar e transport:a.r seus elementos
insoluveís. Sob:a. ação digestiva dos sucos glandulares a carne trans
forma-se em água de carne (aminoacido), o amido em água de açúcar
(glíco~e) e a gordura em glicerina e sabão. A vilosidade tem 3000 células,
cada uma das quais tem em sua superficie 100 tubos aspirantes (fig.'275,
parte superior). Ao todo, pois, 1500000000 de tubos aspírantes sugam
o líquído alimentar do intestino delgado, como pessoas que chupasser:n
uma limonada por um canudo de palha. No interior das vil~sidades ha
dois condutos: vasos sanguíneos e linfáticos. Os vasos (g) dirigem-se
para fora, transportando ao sangue, pelos caminhos 1, 2, 3, os amino
ácidos e a glicose. Os vasos linfátícos terminam ~omo estreitas bolsas (f),
que aspiram os sabões e a glicerina (I) , com que farmam gordura
humana, de 'sorté que o suco-alimentar transforlna-se eln leite; quando
cheias desse leite (II), as vilosidades se contraen1. e empurran1. o leite
para dentro dos linfáticos (III). As vilosídades são bombas de leite.

As celuloses. " O intestino absorve todas as substâncias de fácil
digestão. O resto atravessa a válvula que ~epara os intestínos delgado
e grosso, penetrando no cctecum. Neste começa un1. novo segmento
intestinal, com UlTI novo processo digestívo. Até então os alimentos
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a uma lata de conservas que fos~e feita não de folha de Flandres mas
de açúcar e an1ido. A casca da maçã, da laranja, da ervilha e do feijão
são cápsulas de celulose. Essa celulose não pode ser digerida p.elos ani..
mais, pelo que precisalllos, antes de conler, tirar a casca das nozes,
laranjas, batatas, etc. Mas tamben1 o esqueleto interno das laranjas,
da lllaçã, da batata, do espargo é composto de un1.a espécie mais delicada
de celulose. Dessa fornla toda alín1entaç~o- vegetal ílltroduz celulose
no intestino. Farinha de trigo] nozes, macarrão, mondamina, pão
branco contêm pouca celulose e por consequência se dissolveu1 no in...
testino quasi selJ:? deixar resíduo. As farinhas mais grossas e escuras, o
pão preto, nabo, couve, abobara, cogumelos contêm tnuita celulose?
pois sua porção alimentícia está rodeada de um manto de celulose.
Batatas e aveia constituem Uln termo medio entre esses dois grupos.
Os alimentos delicados ·do primeiro grupo são digeridos no intes...
tino, enquanto do segundo· grupo um grande residuo passa para
o CaeCUn'L

A putrefação intestinal. Si o corpo aninlal é impotente
contra a celulose, ha inúllleras bactérias que vivem de decolnpor a molé...
cula de celulose. Dessas bactérias ha, no intestino grosso, cerca de 70 es...
pécíes, en1 número de trilhões! Diaría'mente o hómem elimina cerca
de 100 trílhões delas. Esses bacilos tnoram exclusivalnente no caecum
e intestino grosso. Ao contrário da digestão na boca..estomago-intestíno
que é feita por fermentos, a digestão no grosso intestino·cabe aos bacilos.
Essa espécie de digestão chama-se fermentação. As substâncias alimen...
tares resultantes da digestão da celulose' são insignificantes e sem in1
portancia para o homem. Este não pode viver de cascas de batata,
nl.esmo con1: o auxilio dos bacilos do grosso intestino. Mas nas cascas
tumefeitas e sen1idigeridas ha ainda muito material nutritivo, que €:.

libertado pela fermentação intestinal. Ao manto de celulose do pão
preto aderel1.1. as valiosas proteínas da farinha de centeio; logo abaixo
da casca da batata estão suas melhores substâncias alín1entícias; o
l1.1.eSlno se aplica à n1.açã e à framboeza. Por isso é con1 razão que se
preconiza para as crianças, ao lado de frutas e batatas descascadas; de
pão branco, nozes e aveía, alguns alünentos grossos. Esses valiosos
restos alimentares são atacados no grosso intestino graças à fernlentação
da celulose e absorvidos pela parede intestinal: A fermentação é um
processo vagaroso, ao contrarío da digestão pelos ferl1.1entos. Por isso
os restos alimentares demoram n1.uíto lnaís no grosso intestino que no
delgado (fig. 285). Para bem n1isturar os alín1.entos com os bacilos
e dar a estes ternpo para íniciaren1 a fermentação, o caecum foi inter
posto) entre o~. intestinos delgado e grosso, como um saco largo e o
intestino grosso executa movimentos rctrogrados, que impedem a as--
c~nção dos alimentos e agítam-nos convenientemente: . o caeCU112 é o
vaso de fermentação do aparelho digestivo (fig. 278).
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Fig. 281 - Aspecto do canal intestinal, cuja parede interna possue 5 milhões de
vilosidades. Cada vilosidade é ~oberta por 3000 células e cada célula ten1 roo
tubos aspiradores afim de absorver a pasta alimentar. Entre as células aspira
cloras vêenl-se, isoladas, as células en1 cálice que produzen1 o muco. Dos
gânglios linfáticos emigram fagucitos que se ocupam com o transporte de par-

tículas alimentares.
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o 'apêlidice vermicular. Já vitnos nas pág. 267 e 268 que o apên;
díce verluícular, que pende do caecum, não é um orgão dígestívo mas
corresponde à amígdala faringiana. A~ amígdalas sÍtuan1-se no limite
entre a cavidade bucal infestada de bacilos e o esófago deles isento.
São barreiras entre o n1undo exterior cheío de bacilos e o interior do
corpo J onde eles não existem. O apêndice está situado no linlÍte entr
o intestino grosso infestado de bacilos e o intestino delgado livre dos
bacilos do mundo exterior. Ele é o correspondente das amigdalas na
extremidade lado oposta do canal intestinal. . Dos nódulos linfáticos do
apêndice - cuja abundância pode ser vísta na fíg. 200, III - saen

~ contínuadatnente células lnigrantes, que mantêm em cheque os bacilos
do caecum.'

Os bacilos do grosso intestino. Os baci~os do grosso in
testino são, COlno as bactérias das cavidades bucal "e nasal, os melhores
protetores contra as bactérias do 111eío exterior. Contra as bactérias não
ha melhor desinfetante que os bacilos. Misturando...se à alimentaç~o de
um anÍlnal bacilos do tifo, nenhum mal lhe fazem quando seu número
não exceder UiU certo limite. Mas si antes tivermos dado ao animal Ul1.1.

purgativo que (' limpe' J o intestino, êle apanhará' o tifo porque os bacilos
tífícos fícalTI senl concurrente.

Os gazes intestinais. A -.' fermentação dá orígeln a gazes.
Quando a lnassa do pão fermenta, dela sbbem bolhas de gaz carbónico.
Essas bolhas é que formam os poros do pão e tornam leve e digerível
a massa compacta. Tamben1 na fermentação do vinho sobem bolhas
de gaz carbônico. Na fermentação dos alin1entos no grosso intestino,
o açúcar fermentado dá lugar a gaz carbónico e nletana (gaz dos pân...
tanas), dos aminoácidos desprende...se amoníaco,. as proteínas compostas
libertam fenol, cresol, indoI, escatoI e gaz ~ulfídrico. É ácido sulfídríco
O· ·gaz mal cheiroso que se liberta após a ingestão de frutos ricos ern

, enxofre, ovos, cebolas, couve.

As fezes. No grosso intestino os alimentos sofrem uma nova
decantação. O que é nutritivo é absorvido, as fezes são privadas de:
parte de sua água e assÍln se tornaln mais expessas, enquanto as glândulas
intestinais nelas lançam" os resíduos corporais retirados do sangue. O
intestino grosso, como últímo segmento do aparelho digestivo, serve
não só para a absorção de alimentos como para a eliminação de substân...
cias indesejáveis. Sólido, flúído e gazoso são os três estados de agregação
da matéria. Para cada um deles possue o corpo um orgão especial de
excreção. Os pulmões excretam os gazes, os rins eliminam os sais'
soluveis nágua, enquanto as glândulas do grosso intestino expulsam as
combinações insolúveis do metabolismo. O intestino grosso excreta,
índependentemente da alimentação, cerca de 20 gr. de substância por
dia) parte da qual é constituida por resíduos expessados dos sucos díges...
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Fig. 282 - As fezes
O 1111croscoplO descobre nas fezes hUDlanas: a) 75 espécies diferentes de
bacterias. b) Fibras de carne. c) Fibras conjuntivas. d) Restos de pão. e)
Levedo de cerveja. f) Grãos de cacau. g) Casca de arroz. h) Restos de
feiião. i) Casca de ervilha. k) Penas. 1) Espinhas. 111) Fibras de liber. n)
Casca de cebola. d) Restos de pera. p) Casca de maçã. q) Casca de noz.
r) Sementes de frutas. s) Células conjuntivas. t) Glóbulos sanguíneos. u)
Grãos de ámido. v) Grumos de gordura. w) Fósforo. x) Ferro. y) lVIagné·-

sio. z) Sais cálcicos de ácidos graxos.

tívos e parte por subs,tâncias do sangue, sobretudo combinações de ferro
. e calcío. Deíxando-se um individuo passar fome, êle contínua a expulsar
pequena quantidade de fezes, as fezes da fome, que. são un1a substâncía
escura e betuminosa. Quando U111a criança nasce, nada comeu à exceºão
do líquido aníótÍco e pêlos deglutidos. ·E no entantq seu intestíno grosso
fabríca fezes: uma massa escura, o rnecônío, que nos prÍlneiros dias de
vida cora de preto as fraldinhas.
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As fezes humanas norn1.aís contêm, alem de 'água, sobretudo bacilos:
o hómem elimina díarian1.ente varios r'rilhões de bacilos. Ha ainda,
nas fezes, fibras de carne e vegetais não digeridas, cascas de frutas,
legumes, batata, pó de café, chá e cacau, sementes de frutos. Em terceiro
lugar os produtos de excreção das glândulas intestinais: cálcio, ferro,
fósforo, magnésio em crístaís, células sangu~neas e conjuntivas, cristaís
de ácidos graxos, etc. Na fig. 282 vê-se o alfabeto desses restos digestivos,
de a a z. O exame das fezes é um dos n1.ais importantes meios diagnósti-
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Fig. 283 - O intestino delgado com os vasos sanguíneos e linfáticos.
. Os vasos sanguíneos transportam ao fígado, pela veia porta (P),

proteina e açúcar. Os linfáticos cOllduzen1 a gordura para o san
gue que vai ao coração (fig. 200).

414
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Fig. 284 - O intestino grosso com o mesentéri .

O intestino delgado (fig. 283) foi separado de seu peritôneo, que
é seu sustentáculo a) corte superior e b) corte inferior do delgado.
A raiz peritoneal seccionada é o mesentério. O mesentério, a pri
ri1eira vista unla estrutura confusa, pode ser bem compreendido
acolnpanhando-se as sinuosidades de suas franjas, desde a (ponto
superior do corte do intestino delgado) até b, que é o 'ponto infe
rior de corte do delgado, e supondo-se. o tubo intestinal suspenso
dessas franjas. Os pontos escuros da franja são as superfícies de
corte dos vasos sanguíneos e linfáticos. Em c cOlneça o grosso in
testino. c) Caecum; d) alça ascendente; e) intestino transvcrso~

f) ralno descendente, cm S; g) o reto.
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As constipações espásticas e atôITlicas. Uni Í11testil1o nor...
lual deve. ser tão regulado que o mecanismo expulsivo de sua extren1.ídade
inferior entre: en1 ação quando o cilindro fecal atingir Uina deterlnínada

CO~. Pcl~ quantidade dos resíduos gordurosos pode-se avalíar a capacidade
digestiva do pâncreas, pela quantidade de bilirubína o funcionan1ento
hepátíco, pelos bacilos o estado da flora bacteriana) pelo nltm era de

.glóbulos sanguíneos a existência de focos de hemorragía interna, pelas
células migrantes a presença de supurações ocultas. Ha grosso~ livros

edicados a descrever o que o olho do pesquizador descobriu nos resíduo
do Co'rpo humano.

A prisão de ventre. Chalna...se prisão de ventre bu co nstipação
a insuficiente expulsão de fezes do grosso intestino. Não é poss ível dizer
~ual o nún1.cro normal de evacuações diárias. A vida não co nhece leis
fi.~as. O hómcln que vive à maneira ocídental esvasía seu ín testino en1.
média un1a vez cada 24 horas. Erl1. certas forlnas de vida - aliás bem.
racionais - bastam duas evacuações por selnana e lTIuitos te órícos da
alimentação julgam ser esse: o número normal para a espécí.e humana.
Por outro lado, pessoas ha que esvasiatn seu íntestíno varias vezes por
dia, sem que deixem de ser indivíduos normais e: sãos. A noção de prisão
de ventre não depende do número e da epoca das evacuções. Diz..-se que
ha prisão de ventre quando as massas fecais íá convenientemente pre-

'paradas e condensadas ficatn retidas no intestino por tempo exces~ivo,

eja porque o intestino se' esvasie nluito poucas vezes ou de l11.anf:ira
i.nsüfíciente. Quando o grosso intestino é normal, cerca de 415 das
fezes prontas para a expulsão devem estar no reto no nlonlento da
>vacuação, de sorte que após esta os 'segmentos superiores do intestino '
contenhan1 no luáximo 1/5 da n1.aSsa fecal. Existe prisão de vena

uando - qualquer' que seja o número das evacuações - permanecem
o grosso íntestíno grandes quantídages de fezes prontas para a expulsão.

Uma pessoa pode ter evacu"ações diarías e no entanto sofrer de prisão
de ventre, quando, ernbora evacuando díarianlente Ulna quantidade
.afnlal de fezes, nos segmentos superiores do grosso intestino p~rnlaneça .

Ul1.1.a quantidade igualou nlaíor, constituindo U1TI lastro inútíl. E comum
o lnedico encontrar unl doente que recusa tomar uni purgativo con1. a
alegação de ter evacuações diárías; e no entanto, com grande surpreza
dêle, seu intestino conteni ainda grandes massas fecais endurecidas.

O caráter das fezes expulsas f:. U111 melhor indício de prisão de
lentre que o nútnero e quantidade das evacuações. As fezes expulsas no
motne.nto exato deVelTI. ter forlna cilíndríca ou, corno dízel11. os médicos,
~r bem modeladas. Si são flúida~ e escorrem ,como unla pasta trata..se
de diarréia, Si são duras demaís, de sorte que eln vez dum cilindro
[; cal são expulsos fragmentos· dele ou bolas do tamanho de uma ameixa
ou Ulna cereja - bolas essas que correspondem aos jactos expulsos dos
varias segnlentoS l ntestinais: ha atraso na exoneração intestinaL.
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dureza. Si, num intestino são, acumular-se no ramo descendel1te do
grosso intestino um cilindro fecal suficientemente duro e grande, sua
presença provocará Um movimento retrogrado do reta que vai prevenir
o indivíduo da presença das fezes: é o desejo de evacuar. A prisão de
ventré ocorre quando o reta for muito irritavel e se contrair a excitação
das fez~, impedindo-lhes a saida (fig. 128, II-m) ali quando, inversa-

. mente, ele for muito preguiçoso e se encher sem reagir à pressão (I).
A forma mais frequente de constipação no homem de hoje é a

prímeira: a culpa resíde não, como se acredita, na preguiça íntestinal
mas na sua hipersensibilidade. São frequentes os espasmos intestinais,
como em outras regiões do corpo e do espírito. Essa prisão de ventre
consecutiva ao espasmo .intestinal chama-se constipação espástica
(fig. 286, IV). Nela o grosso intestino tem o seu calibre reduzido, em
grande extensão, ao de uma caneta tinteiro, pelo que o cilindro fecal
expulso é extremamente fino. Ou .então o il1testino está contraido em
varias POntos isolados, como si fosse um rasaria de perolas, e a evacuação
consta de bolas fecaís isoladas.

Inverso é o aspecto intestinal na constipação atómica. A parede
intestinal, em lugar de c0111prímir elasticamente o cilindro fecal como sí
fosse um tubo de borracha, permanece relaxada, distende-se e, quando
cheia de fezes, fica pendente no ventre como um saco que se enchesse
de areia (fig. 286, V). O efeito é o mesmo nos dois casos: evacuações
insuficientes. Mas o processo intrinseco é completamente diverso e por.
consequência o ~ tratalnento será muito diferente nas duas formas de
constipação. E portanto irracional o metodo usual de prescrever a
mesma dieta e os mesmos purgativos para todos os casos de prisão de
ventre. Assim, por exemplo, é inteiramente falsa a. noção, difundida
não s6 entre o povo como entre os medicas, da utilidade de uma dieta
grosseira para combater a constipação. Si o intestino não for preguiçoso
n1as írritável, como acontece na maioria dos casos, o doente não deve
ter uma dieta grósseira, que irrita o intestino e forma gazes, mas ao
contrario uma dieta branda, que diminua a irritação. Um tal paciente
não deverá, como é comum aconselhar-se, ingerir pão preto, legumes
grossos, batatas, frutas .com casca, etc.. mas ao contrário uma dieta que
não irrite: pão branco, arroz, nozes, espinafre, etc. Isso para acalmar
o espasmo intestinal. 1-

Causas e freqüências da constipação~. A constipação é sem
duvida o mais frequente mal da atualidade. E duvidoso que seja um
n1al "moderno" como ensinam muitos cartazes sanitários. Provavel
mente é um sofrimento muito difundido na especie humana, devido
primeiro' à transformação em bípede de um· corpo humano construido
para ser quadrúpede, país devido à atitude erecta do corpo o segmento
final do intestino grosso é menos irrigado de sangue e menos purificado
de suas toxinas. Por esse motivo surgiu a preguiça funcional' do reta,
como acontece tan1bem COIn os ápices pulmonares.
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Em seg~ndo lugar é Ull.l lnal da civilização. A dieta tornou-se mais
fina. O ,intestino humano é longo e largo demais para a alimentação
atual, lnuito purificada e concentrada. Em lugar da sopa de cereais
que enche o intestino, e ,do pesado pão preto, o homenl moderno ,almoça
um.a chicara de chá com pão branco e fuma depois um cigarro. A re-

. feição principal não consta lnais de unl prato cheio de couve com o'
indigesto toucinho 'luas apenas de um bife Inale e mal passado com
('batatas soufflé" e duas folhas de salada. Seu pão é branco e fino

'pobre em residuos. Seu açúcar é ,"purificado", sen1 nenhuln resíduo.
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Fig. z8S

l-Ionlrio da di~'estão.

. O arroz é polído, o cacau desengordurado, os Ic:gull.1es provêm de latas
de conservas onde fícaraln mezes dentro do caldo, do aspargo só comem
as pontas e do arenque apenas o filé. A dieta tornou-se pobre demais
etTl resíduos. Os restos alimentares fícatn presos às pregas intestinais
sob a forma de pequenas bolas. .

Grande culpa cabe ainda ao estado de espírito. A civilização consí
dera chocantes as funções corporais. O homem, cívilizado não deve
ter itnpulsos sexuais, vontade de evacuar, não pode espirrar, não deve
assoar o nariz em público e tem que substituir por um sorriso discreto
a gargalhada sonora. Alem disso as ocupações excessívas itnpedem que
o homem culto, cheio de preocupações íntimas e externas, desempenhe
sossegadamente uma função tão secundária C01UO a exoneração intestinal.
Isso começa na primeira. infância. A criança não quer interromper seus
folguedos e sí o faz é por curto. tempo, volta'ndo· às diversões o nlais
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depressa···possível. De
país veem os anos de
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quer escutar até o fim
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romper o ditado do
chefe, o motorista de....
seja chegar à proxima
cídade, o tín10ne iro
ten1 que contínuar no
posto a.té ser rendído.
E desse 1110do a vida
relegou para um. plano
secundário a exonera-
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Os "purgativos.
Embora todo Inundo
já . tenha pelo ni.enos
uma vez: ton1ado um
purgativo, poucos são
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seu modo de ação ou
dos princípios que
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tal remédio. A fig. 286
lnostra, selníesquema
ticamente, o 1110do de
ação dos seis principais
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o clister. Cha-
111a-se clister' (VI) a Fig., :!86 - Os purgativos (explicação no texto).
introdução de líquidos

no reto afim de amolecer as fezes endurecidas e irritar, pela pressão da
água, os nódulos nervosos preguiçosos do intestino ou desenrolar as
paredes de um intestino contraido. O clister é um método de limpeza
intestinal usado desde tempos imemoriais mas que não deve ser repetido
a miudo porque pode dilatar as paredes intestínais e acostumar de tal
1110do os aparelhos nervosos que eles só reajam a estimulas antínatu
raís por sua intensidade.
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Os purgativos salinos. Ação idêntica á da lavágen1. e.xerCelTI
os purgativos salinos (I), dos quais o mais conhecido é o sal de Carlsbad.
Os purgativos salinos são sais que não podelTl ser absorvidos pela parede
íntestinal en1. vírtude do gr'ande tamanhQ de sua 'molécula; eles perma
neceti1 no canal íntestinal sob a forma de soluções salinas fortes que t

segundo a~ leis da~ trocas osmóticas, drenam água do sangue para o in
testino, afim de estabelecer o equilíbrio osmótico entre o conteudo in
testínal e o sangue. A permanência, no intestino delgado (c!), de uma
solução salina a 3-6% atrae, dos vasos (b) para o canal. intestinal)
soro sanguíneo a 1% até que a solução salina exístenJ:e no íntestino esteja
díluida a 1%' e se estabeleça o equilíbrio osmótica (c). O intestino dél
gado enche-se de água e executa fortes movimentos, graças aos quais a
solução salina, que não pode atravessar a parede intestínal em vírtude
do tamanho de sua molecula, é in1.pelída para o grosso intestino, onde:
vai diluir as fezes e provocar luovímentos intestínais Cd). Um copo
de solução de sal amargo é UlU clister introduzido no intestíno 'pela
boca em lugGl:r de o ser pelo reta.

O óleo de rícino ~ o mais conhecido dos óleos etereos que
írrítan1. a mucosa do intestino delgado, provocando uma especie de
inflamação intestinal. O óleo. de: rícinq age sobre o intestino delgado
como o rapé sobre a lTIUCOSa nasal. A mucosa do íntestíno delgado
apanha por assim dizer UlU coríza e, secreta líquídos que diluem o
conteudo intestínal (II). COlno o óleo de rícino írrita o intestino deI ...
gado, ísto é, age lnal abandona o estômago, sua ação é. rapida, lnaní
festando ...se após 2 a 4 horas e em certas pessoas até lnesmo 10 minutos
após a ingestão. Sendo um forte irritante intestínal, o óleo de rícíno
não deve ser usado repetidaluente.

. A parafina. A parafina é um lubr~ficante. É um óleo pesado
e inassimilável, que atravessa intacto todo o canal intestinal, abando ...
nando o corpo do lnesmo modo como entrou. Dessa forma êle lubrifica
o tubo intestinal à semelhança dos óleos lubrificantes usados nas máqui
nas, engordurando' e amolecendo as lnassas fecais duras, agindo assÍln
C011.1.0 um ,medicamento ínofensívo, não irritante, barato e por isso
muito lJsado (III).

Opio e beladona. O .ópío paralísa a musculatura intestinal.
Quando as contrações íntestínaís são tumultuosas (diarréía), adminístra
se ópio para acalmar· o intestino. Si, inversamente, o índivíduo sofre
de prisão de ventre em virtude de espasmo de seu intestino excitável,
dá-se tambem ópio: o espasmo cede e o íntestino esvasia-se (IV).
Dessa forma o mesmo remédio ora dificulta ora facilita a exoneração
íntestinal. .. mais um exemplo da complexidade da vida, onde nem
sempre « 2 vezes ? são 4". .

O ópio é un1. veneno ativo, que o medico só prescreve excepcional
mente. Muíto lnenos tóxico mas de idêntíca ação sobre o intestino é
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Fig.. 287 - l-\.S hen10rróidas
são. dilatações das. veias que for
Illam alças no reta logo acinla
do esfíncter externo. As veias di
latadas são' irritad~s pelas fezes,
sangram e fOfInam nódulos que.
saen1 pela abertura intestinal sob
a fOfIna de nódulos hetnorroi-

dários.
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a atropina, o veneno da beladona. Embora muito mais tOXlCa que o
6pio, ela atua em doses pequeníssimas, menos de 1/1000 de grama,
sendo por isso preferida como antíespasmódico.

Ruibarbo. Ação oposta à do 6pio e beladonatêm os inúmeros
purgativos que, em vez de paraIizar o gro;;so intestino, excitam as
terminações. nervosas e provocam a contração intestinal. Os mais
conhecidos são o ruibarbo, sene, aIoe (V) . Esses medicamentos são
indicados quando o intestino está relaxado, sendo, inversamente, COntra
indicados si a constipação resulta de espasmo intestinal. Quando a
prisão de ventre é esporádica qualquer purgativo serve para produzir,
sem danos, o efeito. desejado. Mas si a constipação for cr6nica e o re
médio tiver que ser tomado repetida-
nlente, é necessario consultar um me
dico que averiguará a verdadeira natu
reza do mal e poderá assÍln escolher
o medicanlento adequado. Isso não é
fácil poís a lniudo se associam as
mais diferentes fornlas de r-ranstórno
intestinal, espa~mo associado com rela
xamento, díarréía alternando corri cons
tipação, alenl de' variar o comporta
mento lnútuo dos intestinos delgado e
grosso.

Alem dos lnedicamentos citados
ha Ínúlneros outros, lubrificantes e
remédios para aUlnentar o volume fecal,
chás purgativos e dúzias de produtos
farmacêuticos, que a experiência ern
animais mostrou terem, por este ou .
aquele lnecanislno, ação excitançe sobre
a ativídade intestinal. Em linhas gerais
sua ação cae dentro dos seis grupos
acÍnla descritos.

As helllorróidas. Complicação
freq uente da constípação crónica são as
hemorróidas. Pouco antes do fÍln do
reto os vasos mucosos dobranl-se for
mando alças. As massas fecais aCUlTIU
ladas e endurecídas no reta conlprímem
es~es vasos, onde o sangue estagna-se.
Si esse estase se prolonga e se repete a
nliudo, os vasos dilataln-se e sobresaenl
do perfil da nlucosa como as "varizes
do reto": as helTIorróídas. O contacto
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das fezes duras fere os vasos, provocando hemorragias. A repetlçao
desses danos inflama os tecidos, que se endurecem~. fornlando os botões
hemorroidáríos (fig. 287). Quando cOlnprimidos pela passagem das
fe~es e apertados pelo esfíncter anal, eles podenl inchar até o tanla
nho de uma ameixa, incomodando muito o paciente. As hetnorroidas
forl11:alTI-Se sobretudo nas pessoas com prisão de ventre crónica conl
tecido conjuntívo fraco, que permanecem luuito tempo assentadas,
o que provoca estase sanguínea nas vísceras. Nas mulheres elas aparecenl.
a rniudo após o parto, porquç, nas últimas semanas de gravidez e, sobre
tudo, dura"nte o parto, a cabeça da criança comprime os vasos da bacia,
provocando estase no reta.

A luta contra a prisão de Vel1.tre. O melhor relnédio contra la
constipação é ~nsínar o intestíno a funcionar regradanlente. A evacuação
é um processo sí.tuado no limíte entre as atívídad~s voluntária e involun
táría da musculatura: é senlíautomático. A ação da vontade pode,
até certo ponto, fa·cilitá ..la ou·difícultá...la e podemos aprender a dominá-la
~anto no sentido positivo como no negativo. Assinl é que, m.ediante
ensíno nos primeiros nlezes de vida, cães e gatos aprendenl a não sujar
dentro de casa. Tambem o hónleln pode aprender a regular co.nveníente
nlente a exoneração intestinal. A criança deve acostUl1.lat-Se, nos prí
nleíros meses de vida, a esvasiar todas as lnanhãs o intestino. Essa
educaç.ão deve ser levada a efeito con1 lodo o rigor. Quando o intestino
foí educado nesse regime durante os prín1eiros 5 anos de vida, funcionará
autoluaticaniente pelo resto da existência. Uma pessoa assím educada
não sofrerá de prisão de ventre. Esta é em prin1eira plana un1 problen1a
educativo.

Nada adianta explicar aos velhos vítinlas de constípação como
deveriani ter sido educados na infância. Só lbe~ resta procurar corrígír
a nlá educação e habituar seu íntestíno a UIn treino rigoroso: diaria
nlent~, na hora tuais adequada, develTI esforçar...se por esvasíar' o ín
testino J pondo selnpre nesse esforço o n1áxÍlno de concentração e paciên
cía. O intestino é Ur11. orgão lnuíto acessível aos influxos nervosos e
psíquicos do cérebro, pois é. este que - sem que o perceban10s - põe
e111 ,movirnento o rllecanist1}o da exuneração intestinal. Por isso os
aborrecimentos e contra-riedades inhíbem .a contração íntestinal; os
nlelancólícos sofrem geralmente de constipação. O mesmo se dá com
os introvertidos, que guardalu reserva sobre tudo - fato esse à primeira
vista paradoxal mas verificado pela moderna psicologia. Chegamos
agora à essêncía do problen1a: a prisão de ventre é fundimentahnente
U1U lual não do corpo mas da alma e poder-se-ia ln~ino dizer n1oral.
A constipação é uma das n1.anífestações da atitude interior do hon1en1
de hoje. Todos os orgãos internos estão ténsos: o coração, os vasos, os

,pulmões, fígado, estômago e intestino, Essa tensão íntima não é perce
bída, enquanto o e.spaSlno do' íntestíno grosso ehega àconsciência humana
por ser documentado pelo endurecímento das fezes e sua rara expulsão.
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Quando alguem sofre de constipação é que alguma cousa não está
em ordem, não só no intestino como mais em cima, nas vísceras, no
coração, no sangue, nos nervos e provavelmente tambem no espírito.
Trata-se presumivelmente de um modo erróneo de viver. Talve:: o
indivíduo seja preguiçoso demais e tanto sua alma como seu intestino
careçam da necessária tensão. Ou, ao contrário, é ocupado demai ,
cheio de desejos de dinheiro; honrarias, triunfos e tudo nele está forte
mente tenso: os dedos como os tendões, os nervos como o anel muscu ar
do intestino. Ou talvez seja uma vítima do medo: medo de doenç s,
da morte, da pobreza e todas essas sensações perturbam o intestino em
seu funcionamento. Ou é àlguem que procura aparentar mais do que
é, alguem que anda sobre sapatos altos para mais se impor, que procura
desempenhar papeis acima de suas forças. Ou encerra, dentro de si,
desejos qye não quer confessar nem ao mundo nem a si próprio, impulsos
que procura dominar ... tudo isso age sobre as vísceras, impedindo-lhes
o funcionamento perfeito. Em todos esses caso~ refletir que: Viver
sig.nifica : dominar os maus impulsos, analisar o seu próprio Eu. Talvez:
n~so e não na falta de pão preto ou de exercício resida a causa da pri ão .
de ventre.

, Talvez a causa não seja tão profunda e psíquica, residindo apenas
em falhas na conduta da vida. Talvez o individuo passe nove décimos
de sua vida com seus livros e em vez de viver a verdadeira vida atíva .
e contente com recordaçõe~ do mundo de sombras dos romance~ e da

hi;"toria. Talvez pise sobre as flores pintadas' no tapete em lugar de
passear pelo jardim, talvez deixe a luz elétrica brilhar demais sobre
seu crâneo ehl lugar de expor-se à luz do sol e da lua, que carregam
o sangue de energias fotodinâmícas. Em torno dele ha apenas as flores
descritas na celulose morta do papel em lugar da folhagem que cheira
a humus e brilha com as gotas de chuva. E à noite vai ao cinema, onde
passa tres hora~ assentado numa poltrona e ao. voltar para casa não
contempla as estrelas mas as últimas nÇltíciasdos veSpertíÍ:lOs e em vez: '
de deixar ,o frio vento noturno banhar-lhe a fronte vai assentar-se an
rádio, dentro de Uln predío de cÍlnento e ferro.

É essa a vida moderna de milhões de pessoas e por isso é que Suas
vias aéreas estão contraidas, sua garganta inflamada, seus vasos estrei
tados, sua pressão sanguinea elevada e é por isso tambem que o intestino
funciona mal e não expele seus detritos. Isso é um sinal de que final
mente os homens começaram a perceber quão errado é seu modo de
viver e a necessidade de libertar-se do excesso do trabalho psíquico, do
aperto das cidades, da trama de falsos desejos e da tensão corporal .e
psíquica, para adotar um modo de viver que seja mais simples enatural,
mais livre e felü~ do que dantes. Pelo grau com que os homens souberem
íbertar-se da tensão nos seus orgãos respiratórios, circulatórios e diges

tivos poderemos avaliar o progresso da verdadeira cultura humana, a
cultura interna.
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